
فص- ملعم يلمعلا وحنلا 4 يلع نيسح -
يوادنهلا

I

يوادنهلا يلع نيسح أ-

عبارلا ىوتسملا

يناعملا فورح

ةيبرعلا ةغللا

يناعملا فورح
: ناعون وهو ، فرطلا : ةغللا يف فرحلا

،. ِءاجهلا فورح يهو : ينابم فورح -1

اهريغب تطبترا اهلإالاذإ ىنعم ال تاملك يهو : يناعم فورحو -2
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II

، نينامث اهددع زواجتي ال ثيحب ةليلق يهو ةينبم اهلك يناعملا فورح و

، ةيعابرو ،ثوالةيث، ةيئانثو ، ةيداحأ ): ماسقأ ةسمخ ىلع : يناعملا فورح و
".( ةيسامخو

و ءاتلا و ءابلا و واألفل ةزمهلا ): يهو رشع "ثفالةث ةيداح األ ً-امأ وأال
.( ءايلا و واولا و ءاهلا و نونلا و ميملا ولاالمو فاكلا و ءافلا و نيسلا

{ َنوُدَعوُت ام ٌديِعَب ْمَأ ٌبيِرَقَأ ىلا:{ عت هلوق وحن ماهفتس "لال ةزمهلا "ف

ال ْمُهْرِذْنُت ْمَل ْمَأ ْمُهَتْرَذْنَأَأ ْمِهْيَلَع ٌءاوَسَو ىلا:{ عت هلوق وحن ةيوستللو
{ َنوُنِمْؤُي

انه. اه ناميقم انإ انَتراجأ : وحن ءادنللو
رب"، لين آلٍلم اديزي "اي ةثاغتس و"األفل"لال

! ابشع ايو اءام :اي بجعتللو

هادمحأ :او ةبدنللو

". ُءاسن اي نانْبرضا : نينونلا نيب لصفللو

." ميمحو ٌدعبم هاملسأ دقو ،: وحن ةينثتلا ىلع الةل دللو
، يخأب تكسمأ : قاصل "لإل ءابلا و"

{ ْمُهاّنَعل ْمُهَقاثيِم ْمِهِضْقَن امِبَف }: ةيببسللو

،" هتايآو بهللا مسقأ ": مسقللو

، ملقلا ب تبتك ،: وحن ةناعتس لوال

.{ ُهَدْبَع ٍفاكِب ُهَّللا َسْيَلَأ }: ىلا عت هلوق وحن سيل ربخ يف ةدئاز ءيجتو

،{ ِزيِزَعْلا ُةَأَرْما ِتَلا :{ق ثينأتلل " ءاتلا و"
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III

.{ انْيَلَع ُهَّللا َكَرَثآ ْدَقَل ِهَّللا :{َت وحن مسقللو
ال. هاج تنك ام األماي كل يدبتس : وحن لا بقتس "لال نيسلا و"

ءارم ،فاأل ءاملعلا ةفيلخلا دنع لخد : بيقعتلا عم بيترتلل " ءافلا و"

.{ يِنوُعِبَّتاَف َهَّللا َنوُّبِحُت ْمُتْنُك :{ْنِإ وحن باوجلا طبرلو

.( طقف ةعبس ذخ ): وحن ظفللا نيسحتل ةدئاز ءيجتو
( رونلا ك ملعلا ): هيبشتلل " فاكلا و"

،{ ًةَرْبِعَل َكِلَذ يِف :،{َّنِإ وحن باطخللو

.{ ٌءْيَش ِهِلْثِمَك َسْيَل } وحن ةدئاز ءيجتو
.{ ِهِتَعَس ْنِم ٍةَعَس وُذ ْقِفْنُيِل و"لاالم"لألرم:{

.{ اّنِم انيِبَأ ىَلِإ ُّبَحَأ ُهوُخَأَو ُفُسوُيَل }: ءادتب لوال

{ ْمُهَعَم َنوُجُرْخَي ال اوُجِرْخُأ :{ْنِئَل مسقللو

. نيعئاطلل ةنجلا .. وحن صاصتخ لوال
يِفاأل َنوُرِبْكَتْسَت ْمُتْنُك :{امِب وحن روكذلا عمج ىلع الةل "دلل ميملا و"

{ ِضَْر
الِة}، َّصلا ِب يِناصْوَأَو }: رسكلا نم ةياقولل " نونلا و"

.{ ِةَيِصاّنلا ِب ًاعَفْسَنَل } وحن ديكوتللو
...ِق اهلصأ ْهقو مل؛ اهلصأ ..... ْهَمِل ): وحن فقولا يف تكسلل " ءاهلا و"

( يقي ىقو نم رمأ لعغ

امو ، طقف وه"ايإ" ريمضلا نإف ،( ردقأ مهايإو ..... مرتحأ هايإ ) وحن ةبيغللو
دبعن كايإ يف( امك باطخلا ىلع انه،وأ امك ةبيغلا ىلع لدت قحاول هدعب

ينعي انايإو نوفقاولا رظني يايإ ) يف امك ملكتلا ىلع )،وأ لجن مكايإو
خلا)). هثيدح يف

واألبد ملعلا ب ناسن اإل ُمَرتحُي ): عمجلا قلطمل " واولا و"

،{ ُءاشَن ام ِماحَْر يِفاأل ُّرِقُنَو ْمُكَل َنِّيَبُنِل }: فانئتس لوال
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IV

{ ٌفوُلُأ ْمُهَو ْمِهِرايِد ْنِم اوُجَرَخ لا:{ حللو

( رهن ولا ُترِس ): ةيعمللو

.{ ِنوُتْيَّزلا َو ِنيِّتلا ،{َو وحن مسقللو
.( نورضاحلا دصقي يايإ ) وحن ملكتملل " ءايلا و"

نأو مأو لأو ذإو (آ يهو نورشعو ةتسف " ةيئانثلا فورحلا -و"امأ ًايناث
ْنِمو ذُمو امو ولو نلو ملو وال يكو دقو يفو نعو لبو يإو يأو وأو نإو

.( ةليقثلا نونلا و ايو اوو لهو اهو
هللا) َدبعآ ) وحن ءادنلل "آ"

( ُريسايم تراد ذإ ُرسعلا امنيبف )، امنيبو اَنْيب دعب ةأجافملل و"ذإ"

مهتمعن هللا داعأ دق اوحبصأف ): وحن ليلعتللو
( رشب مُهلثم ام ذإو شيرق مه ذإ

ِإالّ ٍرْسُخ يِفَل َناسِْن :{َّنِإاإل هدارفأ عيمج وأ سنجلا فيرعتل و"لأ"
،{ اوُنَمآ َنيِذَّلا

ُمُكاتآ امَو )،و{ لجرلا نم ربصأ ةأرمل (ا وحن ٍنيعم سنج دارفأ نم درف وأ
.{ ُهوُذُخَف ُلوُسَّرلا

.( نامعنلا (اآلنو وحن ةدئاز -لأ- ءيجتو

{ َنوُدَعوُت ام ٌديِعَب ْمَأ ٌبيِرَقَأ }: ماهفتس اال ةزمه دعب ةداعملل "مأ"

،{ ْمُهْرِذْنُت ْمَل ْمَأ ْمُهَتْرَذْنَأَأ ْمِهْيَلَع ٌءاوَسَو }، وحن ةيوستلل وأ

يِوَتْسَت ْلَه ْمَأ ُريِصَبْلا َو ىَمَْع األ يِوَتْسَي لب:{ْلَه ىنعمب ءيجتو
{ ُروُّنلا َو ُتامُلُّظلا

ردصمب اهعم لعفلا لوؤي ،{ ْمُكَل ٌرْيَخ اوُموُصَت ْنَأَو }: ةيردصم نوكت و"نأ"
( مكل ريخ مكمايص ): ريدقت ىلع أدتبم عفر لحم يف

{ َكْلُفْلا ِعَنْصا ِنَأ ِهْيَلِإ انْيَحْوَأَف }: ةرّسفم نأو
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V

،{ ُريِشَبْلا َءاج ْنَأ اّمَلَف }: ةدئاز ونأ

.{ ىَضْرَم ْمُكْنِم ُنوُكَيَس ْنَأ َمِلع }، وحن َن) نم(أ ةففخمو
( مَحْرُت محرت :(نإ طرشلل و"نإ"

( رورغ يف مهإال :(نإ يفنللو

ةّرم توكس ىلع ُتمدن نإ :ام ةدئاز ءيجتو
ًارارم الم كلا ىلع ُتمدن دقلو

.{ َنيِبِذاكْلا َنِمَل َكُّنُظَن ْنِإَو }.. وحن َّنإ نم ةففخمو
.( كاذ وأ اذه ذخ ): وحن نيئيشلا و"وأ"ألدح

،( درف وأ جوز امإ ددعلا ): وحن – -امإ ةلباقم يف –وأ- ءيجتو

.{ َنوُديِزَي ْوَأ ٍفْلَأ ِةَئِم ىَلِإ ُهانْلَسْرَأَو }: وحن -لب- ىنعمب ءيجت و
بر! ْيأ: ءادنلل و"يأ"

( بهذ يأ: دجسع اذه ): وحن ريسفتللو
ْلُق َوُه ٌّقَحَأ َكَنوُئِبْنَتْسَيَو }: وحن ًامئاد مسق هدعب ركذيو باوجلل و"يإ"

. تيأر امك ماهفتس اال دعب اهعوقو بلا }.وغلا ٌّقَحَل ُهَّنِإ يِّبَرَو يِإ
: وحن هنع توكسملا مكح يف اهلعجو اهلبق روكذملا نع بارض و"لب"لإل

. سمش لب ردب ههجو . فسوي لب خدلا بهذ ام
( ةيرق لا نع ُتجرخ ): ةزواجملل و"نع"

.{ ًائْيَش ٍسْفَن ْنَع ٌسْفَن يِزْجَت :{ال وحن ةيلدبللو
( ريدم ةسردملا يف ): ةيفرظلل و"يف"

( مكلبق ممأ يف اولخدا ): ةبحاصمللو

." اهتسَبَح ةره يف رانلا ٌةأرما تلخد "،.: وحن ةيببسللو
{ اهاّكَز ْنَم َحَلْفَأ :{ْدَق قيقحتلل و"دق"

( بذاكلا قدصي :(دق ليلقتللو
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.( َةليللا ةرئاطلا طبهت :(دق وحن عقوتللو
: وحن كـ"نأ" ردصم ليوأت يف اهدعب ام عم هذهو ةيردصملل و"يك"

.( دجت يَكِل ).(وّدج تاجردلا ىلعأ اولا نت يك تاينلا اوصِلخأ )
{ ِهَّللا ِةَمْحَر ْنِم اوُطَنْقَت :{ال ةيهان نوكت و"ال"

{َ دُجْسَت َأالّ َكَعَنَم :{ام ةدئازو

،{ ىَّلَص َوال َقَّدَص :{َفال وحن ةيفانو

:ال) تلق ؟ ربصتأ :(قاولا: ًاباوج ةيفانلا عقت دقو

( لوسك اللا دجملا مركأ ): ةفطاعو

.( باتكلا نم نسحأ قيدص :(ال وحن ْنإ لمع ةلماعو
.{ ْدَلوُي ْمَلَو ْدِلَي :{ْمَل وحن ّيضملا ىلإ هبلقو همزجو عراضملا يفنل و"مل"

دجملا غلبت :(نل وحن لا بقتس لال هصيلختو هبصنو عراضملا يفنل و"نل"
( اربَّصلا قعلت ىتح

ءافتن ال باوجلا ءافتنا ،يأ عانتم ال عانتما فرح اهل لا قيو طرشلل و"ول"
: طرشلا

( يضاقلا حارتسا سانلا فصنأ (ول

{ ٍةَنَس َفْلَأ ُرَّمَعُي ْوَل ْمُهُدَحَأ ُّدَوَي }. وحن ةيردصمللو

{ ًارَشَب اذَه :{ام ةيفان نوكت و"ام"

{ ْمُهَل َتْنِل ِهَّللا َنِم ٍةَمْحَر امِبَف }: ةدئازو

{ ِتْوَمْلا ىَلِإ َنوُقاسُي امَّنَأَك }: لمعلا نع ةفاكو

{ ْتَبُحَر امِب ُضَْر األ ُمِهْيَلَع ْتَقاض :{و وحن ةيردصمو

: وحن ةيفرظ ةيردصم اهل لا قيف عماه تقولا ظحلي : ةيفرظ ةيردصم
.{ ًاّيَح ُتْمُد ام ِةاكَّزلا الِةَو َّصلا ِب يِناصْوَأَو }

( موي ذم هُتملك :(ام ءادتب و"ذم"لال
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VII

.( انموي ذم هتلباق :(ام وحن ةيفرظلا وأ
ِمارَحْلا ِدِجْسَمْلا َنِم ْيَلالً ِهِدْبَعِب ىَرْسَأ يِذَّلا َناحْبُس }: ءادتب و"نم"لال

،{ ىَصَْق األ ِدِجْسَمْلا ىَلِإ

،{ ُهَّللا َمَّلَك ْنَم ْمُهْنِم }: ضيعبتللو

،{ اوُقِرْغُأ ْمِهِتائيِطَخ اّمِم } وحن ليلعتللو

)وا دحأ نم ْحربي :(ال يهنلا }و ٍعيِفَش ْنِم :{ام يفنلا دعب ةدئاز ءيجتو
.{ ِهَّللا ُرْيَغ خٍقِلا ْنِم ْلَه }: وحن ماهفتس ال

متنأهو اذنأهك رئامضلا هذهو اذهك ةراش اإل ءامسأ ىلع لخدت هيبنتلل و"اه"

.( مداق كبحاص ّنإ :(اه وحن لمجلا -اه- لخدت و
؟) سمشلا تع لط له ): وحن ماهفتس و"له"لال

وال حيلا عراضم وال طرش وال يفن ىلع لخدت ال اهنأ يف ةزمهلا قرافتو
َّنإ.

ه.) ادلا :(وخا وحن ةبدنلل و"او"
( مكبر اوقتا ساّنلا اهيأي ): ءادنلل و"اي"

.( هادلا :(ايخ ةبدنللو

َنِم يِنَلَعَجَو يِّبَر يِل َرَفَغ امِب َنوُمَلْعَي يِمْوَق َتْيَل {اي وحن هيبنتللو
.{ َنيِمَرْكُمْلا

قحلت }وال َّنَنَجْسُيَل } وحن هديكوتل لعفلا ىلع لخدت " ةليقثلا نونلا و"
. يضاملا

أوال ْنذإو اذإو ْلَجأو (يآ يهو نورشعو ةسمخف ثلاالةيث" ثًاثلا-و"امأ
ادعو فوسو َّبُرو ال خو ِرْيَجو ْلَلَجو مثو ىلبو ايأو ّنأو َّنإو امأو ىلإو

.( اَيَهو ْمَعَنو ذنمو تيلو والَت ىلعو َّلَعو
.( لبجلا َدعاص :(َيآ وحن ءادنلل و"َيآ"

( ُمْلِع اهفاصوأب يدنع لجأ !.. اهْفص يل نولوقي ): وحن باوجلل " لجأ و"

( رضاح هنإ اذإ ًابئاغ هتننظ ): وحن ةأجافملل و"اذإ"
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ْمُه اذِإ ْمِهيِدْيَأ ْتَمَّدَق امِب ٌةَئِّيَس ْمُهْبِصُت ْنِإَو }: وحن طرشلا ب باوجلا طبرتو
{ َنوُطَنْقَي

قلا: نم باوج يف حجنت : ْنذإ ): وحن ءازجلا و باوجلل " نذإ و"
.(" دهتجأس "

{ ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ ال ِهَّللا َءايِلْوَأ :{َأالَّنِإ هيبنتلل و"َأال"

( انراوجب نكست :(أال حاتفتس واال

( رفاست :(أال قفرب بلطل :يأا ضرعلا و

( دهتجت :(أال وحن ثحب بلطلا وهو صيصختلا
ِمارَحْلا ِدِجْسَمْلا َنِم ْيَلالً ِهِدْبَعِب ىَرْسَأ يِذَّلا َناحْبُس } وحن ءاهتن "لال و"ىلإ

{ ىَصَْق األ ِدِجْسَمْلا ىَلِإ
( هنبتاع وهللاأل اَمأ ): وحن مسقلا اهدعب رثكيو هيبنتلل و"اَمأ"

( ٌّدجم ألهن هتأفاك ): ديكوتلل و"ّنأ"

ىَحوُي }: وحن رصحلا ديفتو لمعلا نع فكنتف "ام" اهقحلتو ةيردصملا و
.{ ٌدِحاو ٌهَلِإ ْمُكُهَلِإ امَّنَأ َّيَلِإ

{ ٌريِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىَلَع َهَّللا {َّنِإ وحن ديكوتلل و"َّنإ"

األ وُلوُأ ُرَّكَذَتَي امَّنِإ } وحن رصحلا ديفتو ًاضيأ فكنتف "ام" اهقحلتو
،{ ِبابَْل

: تلقف تربك دقو عال..........ك دق ٌبيش نْلُقيو : وحن باوجلل ءيجت دقو
ْهّنإ

ّيلإ صُلخي ابّصلا ميسن اّيلخ..... بهللا َنامعُن ْىلبج .ايأ وحن ءادنلل و"اَيأ"
اهميسن

{ ىَلَب اوُلا ق ْمُكِّبَرِب ُتْسَلَأ } وحن باوجلل " ىلب و"

. يفنلا دعب اهب باجيو ماهفتس اال دعب عقت ام رثكأو
( راغص لا مث رابك لا جرخ ): وحن يخارتلا عم بيترتلل و"مث"

( ْلَلَج : تلق ، ّردلا دوقع تمظن : :(قاولا وحن معنك باوجلل " ْلَلَج و"
ِرْيَج) : تلقف َنوُنَملا محتقتأ :(قاولا وحن باوجلل ِرْيَج" و"

( نيرصقم البخاللا اطل قفار ): وحن ءانثتس و"خال"لال
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( ةينم تبلج ٍةينمأ ّبُر ): ليلقتلل و"ّبُر"

.( دعاقل ٍعاس ّبُر ). وحن ريثكتللو

: وحن اهلمع ىقبيو واولا دعب َّبر فذحت دقو

هلوُدُس ىخرأ رحبلا جومك ٍليلو
يلتبيل مومهلا عاونأب يلع

بر واو : واولل لا قيو
( دهتجأ فوس ): وحن لا بقتس "لال فوس و"

( نينئاخلا ادع سانلا ب نظلا نِّسح ): وحن ءانثتس ادع"لال و"
: وحن عقوتلا و يجرتلل و"َّلع"

ْهَعَفر دق ُرهّدلا و ًاموي عكرت نأ........ كَّلَع ريقفلا َنيهُت وال

{ َنوُلَمْحُت ِكْلُفْلا ىَلَعَو اهْيَلَعَو الء:( عتس "لال ىلع و"

{ ْمِهِمْلُظ ىَلَع ِساّنلِل ٍةَرِفْغَم وُذَل َكَّبَر َّنِإَو حنو:{ ةبحاصملا و
: وحن يفنلل و"الَت"

ميخو هيغتبم عترم يغبلا ...و ٍمدنم َةعاس والت ةاغبلا مدن
: وحن ينمتلل " تيل و"

بيشملا لعف امب هربخأف ... ًاموي دوعي بابشلا تيل أال
رهش). ذنم هُتملك :(ام ءادتب ذنم"لال و"

.( موي ذنم هتلباق :(ام وحن ةيفرظلا وأ
: نوكتف باوجلل " ْمعن و"

مدن هرخآ يغبلا : باوج يف " معن ": ربخملل ًاقيدصت

،{ ُرَمْؤُت ام ْلَعْفا }....... معن : بلا طلل ًادعوو

معن، ؟........... كيلع ام تيدأ له : لئاسلل الًام عإو

رْيَج و- ْلَجأ - كلذ يف - معن - لثمو
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مدن هرخآ يغبلا : باوج يف " لجأ ": ربخملل ًاقيدصت

،{ ُرَمْؤُت ام ْلَعْفا }....... لجأ : بلا طلل ًادعوو

، لجأ ؟........... كيلع ام تيدأ له : لئاسلل الًام عإو

مدن هرخآ يغبلا : باوج يف ريج" ": ربخملل ًاقيدصت

،{ ُرَمْؤُت ام ْلَعْفا }....... ريج : بلا طلل ًادعوو

ريج، ؟........... كيلع ام تيدأ له : لئاسلل الًام عإو
( انمحرا انَّبر ايه ): وحن ءادنلل و"ايه"

اّمإو اّمأو أوالّإوالّ امذإ ) يهو رشع ةسمخف " ةيعابرلا امأو "- ًاعبار
(َّ هوال امولو ال ولو اّملو ّلعلو ْنكلو كوال نأكو ىتحو اشاحو

( ِقَتْرَت ِقّتَت ام :(ذإ وحن طرشلل " امذإ فـ"
( ةموم قحاأل متظفح :أالّ وحن صيصختلل "َّ و"َأال

( توملا إال ءاود ءاد لكل ): وحن ءانثتس و"إال"لال
ُهَّنَأ َنوُمَلْعَيَف اوُنَمآ َنيِذَّلا اّمَأَف }: وحن ديكوتلا و ليصفتلا و طرشلل و"امأ"

{ ُّقَحْلا
{ ًاروُفَك اّمِإَو ًارِكاش اّمِإ َليِبَّسلا ُهانْيَدَه :{اّنِإ وحن ليصفتلل و"اّمإ"

. دحاو اشاح بذكلا ىلع اومدقأ : وحن ءانثتس "لال اشاح و"
،{ ِرْجَفْلا ِعَلْطَم ىَّتَح }: وحن ءاهتن رجال فرح عقت " ىتح و"

{ ُضَيَْب األ ُطْيَخْلا ُمُكَل َنَّيَبَتَي ىَّتَح }: وحنو

.( ةاشملا ىتح جاحلا مدق ): وحن ةياغلل فطع فرحو

.( ينّبست ٌبيلك ىتح ابجعاوف ): وحن ءادتبا فرحو
رِفَظ هنأك )،( روثنملا ردلا هتاملك نأك ): وحن نظللو هيبشتلل ّنأك" و"

،( هتيْغُبب

.{ ِسَْم ِباأل َنْغَت ْمَل ْنَأَك } وحن ففخت دقو
{ اهُلِئاق َوُه ٌةَمِلَك اهَّنِإ {َكالّ وحن رجزلا و عدرلل و"كال"
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ٍذِئَمْوَي ْمِهِّبَر ْنَع ْمُهَّنِإ :{َكالّ وحن حاتفتس واال هيبنتلل ءيجت دقو
.{ َنوُبوُجْحَمَل

( ميلس نكل خدلا ماق :(ام وحن كاردتس واال فطعلل " ْنكل و"
( رطم ي وجلا لعل ): وحن عقوتلا و يجرتلل " لعل و"

ضمي املو ًاقوشأ ): وحن يضملا ىلإ هبلقو همزجو عراضملا يفنل و"اّمل"
.( ةليل ريغ يل

اهل لا قيو ،{ ْمُهَتَعاضِب اوُدَجَو ْمُهَعاتَم اوُحَتَف اّمَلَو }: وحن طرشلل ءيجتو
. نيح ىنعمب فرظ اهنأ اذه وحن يف رهش ،واأل دوجول دوجو فرح ذئنيح

{ َهَّللا َنوُرِفْغَتْسَت :{ْوَلال ضيضحتلل و"ولال"

{ ُضَْر األ ِتَدَسَفَل ٍضْعَبِب ْمُهَضْعَب َساّنلا ِهَّللا ُعْفَد ال ْوَلَو }: وحن طرشللو

. طرشلا دوجول باوجلا ءافتنا يأ دوجول عانتما فرح ذئنيح اهل لا قيو
نيروكذملا اهيينعم -ولال-يف لمع لمعت " امول و"

{ ِةَكِئ ِبَمْلاال انيِتْأَت ام :{ْوَل وحن ضيضحتلل و"ولام
يل ناكل ةاشولل ةخاص اإل امول ): طرشلل امول و

( ُءاجر كاضر يف كطخس دعب نم
.( كقيدص ىلإ لسرت :(هالّ وحن ضيضحتلل و"هال"

....(النك+ن) اهلصأ (َّ نكل إال( اهنم تأي ملف " ةيسامخلا -و"امأ ًاسماخ

.( نابج َّه نكل رعاش :(خدلا وحن كاردتس لال يهو : نكل

َهَّللا َّنِكَلَو ْمُهوُلُتْقَت ْمَلَف }، قباسلا الم كلا نم أشن مهو عفر كاردتس :ال نكل و
{ ْمُهَلَتَق

.( هوخأ نكل ، دمحأ رضحي :(مل وحن ًابوجو لمهتف نكل ففخت دقو



فص- ملعم يلمعلا وحنلا 4 يلع نيسح -
يوادنهلا

XII

لمعلا بسح فورحلا ماسقأ

لمع وأ ىنعم يف تكرتشا اهنم ةفئاط لكف ، فانصأ ىلإ فورحلا مسقنت
لا: قيف هيلإ بسنت

ّنإو ِرْيَجو ْلَلجو ْلَجأو يإو ىلبو ْمَعنو "ال باوجلا فرحأ "
والوالت امو نلو اّملو "مل يفنلا فرحأ و"

اّمأو امولو ال ولو ولو امذِإو "ْنإ طرشلا فرحأ و"
ام ولو ال ولو هوالّ "أالأوالّ ضيضحتلا فرحأ و"

امو ولو يكو نأو "ّنأ ةيردصملا فرح و"األ
لهو نلو ْنإو ْنأو فوسو نيسلا لا" بقتس اال فرحأ و"

ايو اهو امإو "أال هيبنتلا فرحأ و"
دقو ءادتب والماال نونلا و ّنأو "ّنإ ديكوتلا فرحأ و"

دقو همزاوجو عراضملا بصاونو ءادنلا و فطعلا و رجلا فورح كلذ نمو
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اهنايب رم
. باوجلا فرحأك ةلماع ريغو اهتاوخأو َّنأك ةلماع ىلإ فورحلا مسقنتو
ءامس باأل ةصتخمو ، ضيضحتلا فرحأك لا باألعف ةصتخم ىلإ ًاضيأ مسقنتو

. نيتفطاعلا ءافلا و واولا و نيتيفانلا وال امك ةكرتشمو ، رجلا فورحك

اإلعالل

رذعتلا وَأ لقثلل ًابانتجا ةلعلا فرح يرتعت يتلا ةيفرصلا تارييغتلا نإ
: ناكِس باإل امإو فذحلا ب امإو بلقلا ب امِإ نوكتو ،"ً "عإالال ىمست

: بلقلا أ-اإلِعاللب
عم اهلصأ ىلإ درت " ىمرو "اعد"" لثم ةثلا ثلا نأاألفل تملع األفل: بلق -1

َّنهو انْيمرو انوعد نحنو تْيمرو تْوعد " لوقتف ةكرحتملا عفرلا رئامض
ءاي تبلق " ىعدتسُيو ىقبأ " لثم ًادعاصف ةعبار تناك نِإو ." نْيمرو نْوعد

ًاواو ةثلا ثلا فَل األ بلقنت ءامس األ يفو ." نْيعدتسي َّنهو تيقبأ " لثم
، ناوصع ناتاه "" اصع " يف لوقتف ًاواو اهلصأ ناك نإ عمجلا و ةينثتلا نيح
" ناوضر "اي" اضر " مهنم لك مسا نينثا ِءادن يف لوقتو ." نيوصعب تبرضو

فَل األ بلقت ةلا حلا هذه ريغ يفو ." ُتاوضِر "اي ثانإ ةعامج ِءادن يفو
ةينثت يف لوقتف ةسداس مأ ةسماخ مأ ةعبار مأ ةثلا ث تناكَأ ٌءاوس ءاي

دعب تعقو اذإ ءاي فَل األ بلقتو نا. يفطصمو - نايدُه :" ىفطصمو ىدُه "
تعقو اذإو . لِّيزُغو بِّيَطُخ لا: زغو باطخ ريغصت يف لوقتف ريغصتلا ءاي

هيف لوقتف " عياب نم" لوهجملا ك ًاواو تبلق مومضم فرح دعب األفل
." عيوب "

. حيتافم :" حاتفم " عمجك ءاي تبلق روسكم فرح دعب األفل تعقو اذإو
. رسكلا وأب مضلا ب فَل األ كيرحت ناكمإ مدعل كلذو
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: عضاوم ةعبرأ يف ءاي تبلق ةرسكب واولا تقبس ءاي:اذإ واولا بلق -2

نازيم : لوقتف " َتقوو نَزو " لثم يف لا" عفم " ةغيصك تنكس اذإ األلو
." تاقوِمو نازْوِم نم" دبالً تاقيمو

"دبال يضرتسيو يضر " لوقن ناوضرلا نمف ، رسك دعب تفرطت :اذإ يناثلا و
نم دبالً يعادلا :" ءاعد نم" لعافلا مساو " ُوِضرتسيو َوِضر نم" ً

." ُوِعادلا "
نيعلا لتعملا فوج يفاأل فلأو ةرسك نيب ًاوشح واولا تعقو اذإ ثلا وثلا

َن "أل ةداوِعلا و ماوِقلا و ماوِصلا نم "دبالً ةدايعلا و مايقلا و مايصلا لثم
. واولا اهلصَأ َّنهيف فوج األ فلأ

ًانوكس امهنم ةقباسلا تنكسو ناتيلص األ ُءايلا و واولا تعمتجا :اذإ عبارلا و
نوكي نأ يغبني ناك ىمر نم لوعفملا مساف ءاي، واولا تبلق ًايلصأ

َواولا بلق ةنكاس امهنم ةقباسلا نوكو ءايلا و واولا عامتجا نكل " ٌيومرم "
" ٌوْيَرُج " هلصأ ناك " وْرَج " ريغصت كلذكو ." ّيمرم " ىلإ ةغيصلا تبلقناف َءاي.

"و َّيكراشم "ؤهالء تحبصأ " يوكراشم "ؤهالء كلذكو " ّيَرُج " ىلإ بلقف
. اذكهو دّيس" " تحبصأ " دِوْيس "

نم لعافلا مساك ًاواو تبلق ةمض دعب ُءايلا تنكس :اذإ ًاواو ءايلا بلق -3
." نِقْيُم نم" "دبالً نِقوم " وهف " نقيأ "

يف ةيلصَأ ةكرحب ُءايلا وأ واولا تكرحت :اذإ ًافلأ ءايلا و واولا بلق -4
" عابو لا قو ازغو ىمر " لثم ًافلأ امهنم لك بلق حوتفم فرح دعب ةملكلا

." عَيبو لَوقو وَزغو َيمر " اهلصَأو
كلذ: نم ىنثتسيو

اذإ "،وأ رويغو نايبو قنْروخو ليوط " لثم نكاس هيلو ،اذإ نيعلا لتعم -1
فيِهو " ًارَوع روِع " لثم " لعْفَأ " ىلع ةهبشملا هتفصو " لَعِف " نزو ىلع ناك

خ روتْجا لثم:" ةكراشملا ىلع لدو " لعتفا " نزو ىلع ًايواو ناك ،وَأ ًافَيه
ىهتنا اذإ .وَأ امهاردصم كلذكو ،" اجودزاف داعسو ديرف امأ ميلسو دلا

اذه َّلعُأ فرحب ىهتنا اذإ "،وأ نامَيهو "َوجالن لثم ءامس باأل ةصاخ ةدايزب
ةددشم ٌءاي وأ ةنكاس فلأ هدعب ىتَأ اذإ "وَأ ىوجلا و ىوهلا " لثم اإلعالل

. ّيولعو ، ايمر نايَتفو ، نايب لثم:
: فذحلا ب-اإلعاللب

تمق : تاملكلا هذه لثم ةلعلا فرح فذح ةلع امهدحأ نانكاس ىقتلا 1-اذإ
دعب ام ناك اذإف مهش... ًىتف كاذو عراب ٍماحم اذهو ، نْفخي نهو ، متعبو
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مزج اذإ اآلرخ لتعمو . هلمع يف ٌّداج اذه لثم: فذح فال ًاددشم ًافرح ةلعلا
.و ىتف اي ِمْراو ، ِضقي لثم:مل هتلع تفذح األرم لعف هنم ينب وأ هعراضم
لثم: واألرم عراضملا يف هواو فذحت عراضملا نيع روسكم يواولا لا ثملا

ْدِع". دعي دعو "
ناكس جـ-اإلعاللباإل

وأ مضلا ب كرحتم فرح دعب نيتفرطتملا ِءايلا و واولا كيرحت نولقثتسي
حلصلا ىلإ يضاقلا وعدي لثم:" امهنونكسيف مهتنسلأ ىلع كلذ لقثل رسكلا

انلوق يفو ." يدانلا يف حلصلا ىلإ يضاقلا ُوعدي لص:" "األ يدانلا يف
ناواو عمتجت ةدعاقلا قيبطت دنعو " نوعدي لَص" "األ نوعدي ةاضقلا "

. ةعامجلا واو ىقبتو مضلا اهيلع لقثتسا يتلا ةملكلا الم فذحتف ناتنكاس
ألهن اهلبق نكاسلا ىلإ واولا ةكرح انلقن " لوُوقُم " اهلصَأف " لوقم " لثم امأ
واو انيقبأو ىلو األ انفذحف ناتنكاس ناتلع عمتجاف ، ةكرحلا ب ةلعلا نم قحأ

." لوعفم " ةغيص

لا اإلدب
وهو ، هناكم لدبملا عضويو هنم لدبملا لا زيف فرحب فرح رييغت لا: اإلدب
فرح .واأل يسايق امِإو ، انثحبب هل فالعالةق ةغللا نوتم هعجرم يعامس امإ

" ًايطوم تَأده " نيتملكلا نيتاه يف تعمج ةرشع اهريغ اهعضو ساقي يتلا
قبس صاخ ثحب اهلو عإالالً اهلا دبإ اوعمس ةلع فورح ثالةث اهنم ،

: يقابلا ىلع كالم ضعب كيلإو
1-األفل:

يف لوقنف فقولا نيح ًافلَأ هنيونت نون بلقت بوصنملا نونملا االمس
"ملق". ةملك ىلع تفقو "اذِإ ًاملق تيرتشا ":" كيخَأ نم ًاملق تيرتشا "

: ةزمهلا -2
" ءاضقو ءامس لثم:" ةزمه تبلق ةنكاس فلأ دعب ُءايلا وأ واولا تفرطت اذإ

اذإ فَل األ كلذكو ." تيضق نم ٌياضق "و" تومس نم ٌوامس لص" واأل
ةغيص فلأ كلذكو . ءارضخو ءارحص لثم ةزمه تبلق فلَأ دعب تفرطت

امهلصأ " عئابو لئاق لثم فوج نماأل " لعاف "

ةباحس " لثم حيحصلا درفملا يف ثًاثلا دئازلا ةلعلا فرحو ." عِيابو لِواق
بئاحس :" لئاعف " ىلع هريسكت دنع ةزمه بلقي " زوجعو ةفيحصو

. زئاجعو فئاحصو
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عمتجا " رعاوش " لثم ريسكت عمج " ةلصاولا و ةيقاولا " لثم عمج اندرأ اذإ
"ا لوقنف ةزمه وُأالامه لا دبإ بجوف " لصاوولا ،و يقاوولا ": ناواو هلوأ يف

نم "دبالً لصْي "وُأ لوقن ريغصتلا يف كلذكو " لصاَو واأل يقاَو أل
وُأ بلق بجو ةيلصأ امهتيناث ناواو اهلوَأ يف عمتجا ةملك لكو ،" لصْيَوُو "

. ةزمه الامه
: ءاتلا -3

لَص "األ رسَّتاو ىقَّتاو لصَّتا " لثم " لعتفا " نزو يف ءات لا ثملا ُءاف بلقت
. رسيلا و ةياقولا و لصولا نم " رستْياو ىقتْواو لصتْوا "

لا: 4-دلا
نم ناّدا " لثم داالً بلقت ياز وَأ وَأذٍلا دٍلا دعب " لعتفا " ُءات تعقو اذإ
لا بدلا ركذا : لوقنف ماغد اإل اضيأ هذه يف زوجيو ركذلا نم ركدذا "و" نْيدلا

." رهتزا ، ركذْتا ، نادْتا " لَص "واأل رهزلا نم رهدزا لا"و" بذلا ركذاو
: ءاطلا -5

ا ةبوعصل ًءاط تبلق ٍءاظ وَأ ٍءاط وَأ ٍداض وَأ ٍداص دعب " لعتفا " ُءات تعقو اذإ
" ربصلا نم ربطصا ": لثم فيفخ فرح ىلإ ديدش فرح نم لا القتن
زوجيو ." ملظلا نم ملطظا "و" درطلا نم درَّطا "و" برضلا نم برطضاو "

، درتْطا ، برتضا ، ربتصا لَص:" .واأل ملظاو ملطا : لوقنف ماغد اإل هذه يف
." ملتْظا

وأ ًاداص وأ ًاياز وأداالًوأذاالًوأ ًءات ةملكلا ءاف تناك -اذإ ةظح مال
كلذ يف زاج " للعفت وأ" لعافت "وأ لَّعفت " نزو يف ًءاظ وأ ًءاط وأ ًاداض
بّرطتو عّرضتو نّيزتو ، ركاذتو لقاثت "ً ثمال لوقنف ةماعلا ةدعاقلا عابتا

لصولا فلأ بلجو اهدعب يذلا فرحلا يف ءاتلا ماغدإ زاجو " جرحدتو
، برّطاو ، عرّضاو ، نّيّزاو ، ركاّذاو ، لقاّثا ": لوقنف نكاسب أدبي ال ىتح

." جرحّداو
: ميملا -6

يف ًاميم بلقت ءاب لبق " ةنكاس نون نيونتلا "و ةنكاسلا نونلا تعقو اذإ
" ًانيب ًأطخ َأطخَأ دقف هيخَأ ىلع ىغب "ْنم لثم ًاطخ حاهلا ىلع ىقبتو ظفللا

." ىغبْمُم ": ظفلت
: ءاهلا -7

"و ٌةاتف هذه ": لوقنف ءاه اهيلع فقوي ةدرفملا ءامَس يفاأل ثينْأتلا ُءات
" هلضاف " ةيناثلا "و هاتف " ىلُو األ ةملكلا ظفلتف " ٌةلضاف "يه
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فقولا
يف ةياعرلا درطم لصأ اذه . كرحتم ىلع فق والت ٍنكاسب التُأدب برعلا

ظفلل رييغت يه ذإ فقولا ماكحأ ضعب ىلإ ةراش اإل انيأر كلذل ، ةيبرعلا ةغللا
: ةدايزلا ضعب كيلإو لا يفاإلدب اهماكحأ ضعب رم انه نمو فرح األ ضعب

اهؤرقت " ْنبهذا فـ"ايخدلا فقولا نيح ًافلأ ةفيفخلا ديكوتلا نون بلقت -1
تمسر كلذكو ًانيونت ءاملعلا لضافأ نم ريثك اهبتكي كلذلو ،" ابهذا "ايخدلا

.{ ِةَيِصاّنلا ِب ًاعَفْسَنَل }: فحصملا يف
"و يضاقلا ب تررم " لثم غًابلا هيلع فقوي بـ"لا" ىلحملا صوقنملا -2

ِّلُكِلَو لثم:{ غًابلا نوكسلا ب هيلع فقوي رجلا وأ عفرلا ب نونملا صوقنملا
.{ ٍداه ٍمْوَق

تفقو "و" ىتفلا اذهب تررم حلا" لك ىلع باألفل هيلع فقوي روصقملا -3
." ىتف ىلع

مث اهعابشإ تفذح ةمومضملا وأ ةروسكملا ريمضلا ءاه ىلع تفقو 4-اذإ
ةملكلا تناك نإ مدقت ام ادع اميفو ،" ْهباتك اذه ْهب"،" تررم " اهتنكسأ

ةنكاس تناك نإو " ْباتكلا اذه تأرق " فقولا يف اهتكرح تنكسأ ةكرحتم
." اهباتكو ، اهبتكو اذإو، "ْنم، لثم اهنوكس ىلع فقولا يف اهتيقبأ

كلذو رج، فرحب ترج اذإ ةيماهفتس "ام"اال قحلت ةنكاس ءاه : تكسلا ءاه
اهتكرح ىلع ةظفاحمف ، ًادحاو ًافرح ىقبتف ذئنيح اهفذح بجي اهفلأ ألن

وهاأل اذه ؟" ْهَّمعو ؟ ْهميفو ؟ "ْهمل لثم فقولا نيح ءاه اهقحلت نأ اوبجوأ
بجيف فاضم مسا دعب تتأ اذإ ّمع؟".امأ ؟ ْميف "ْمل،؟ انلوق زاوج عم نسح

: اهتقيقح نع هتلأسف هتءارق تبرغتسا نمل لوقت ؛ تكسلا ءاه قاحلإ ذئنيح
هعراضمبو قورفملا فيفللا رمأب اهقاحلإ بجي كلذكو ْهَم؟". ةءارق "

لكب اهقاحلإ زوجيو ْهِفت" مل كدعوب تنأ ْهِف"،" كدعوب ": لوقتف موزجملا
لوصوملا ءامسأو ، ةراش اإل ءامسأو رئامضلا ك ةيلصأ ءانب ةكرحب كرحتم

ينبجعأ "،{ ْهَيِلا م يِّنَع ىَنْغَأ لثم:{ام لا األعف ءامسأو ماهفتس اال ءامسأو
." ْرادب = ْهِرادَب بعللا ىلإ ِرادب "،" ْهّنكلوق = ّنكلوق
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اهعاونأب ةزمهلا ةباتك

لصو ـ عطق الم( كلا لوأ يف عقت ةزمه يه : ةيلو األ ةزمهلا (ـأ
1 هنإ ـ ذخأ ) اهتحت وأ األفل قوف ةزمه بتكت : عطقلا ةزمه ـ(
2 بتكت الموال كلا لوأ يف ظفلت ةزمه يهو : لصولا ةزمه ـ

ًةباتكو ًاظفل الم كلا طسو يف طقست
اهعقاوم :

لا يفاألعف -:
ْبتكا ) ثلااليث لعفلا رمأ * )

َرصتنا ) يسامخلا لعفلا يضام * )
ْرصتنا ) يسامخلا لعفلا رمأ * )

َرفغتسا ) يسادسلا لعفلا يضام * )
ْرفغتسا ) يسادسلا لعفلا رمأ * )

راصتنا ) يسامخلا لعفلا ردصم *: رداصملا يف -)
رافغتسا ) يسادسلا لعفلا ردصم * )

تسا ـهللا نميا ـهللا ميا ـ مسا ـ ةأرما ـ ؤرما ـ ةنبا ـ :*(نبا ءامس يفاأل -
ناتنثا ـ نانثا ـ) ربدأ وأ ساسأ ))

ملسأ ) عطق ةزمه يعابرلا لعفلا ةزمه *:* ةظح (*مال
الم (سإ عطق ةزمه يعابرلا لعفلا ردصم ةزمه * )

ناعون يهو الم كلا طسو يف عقت ةزمه : ةطسوتملا ةزمهلا :ـب
فرحلا ةكرحو اهتكرح نيب ةنزاوملا ىلع دمتعت : ةيدعاق ةطسوتم ةزمه -

تاكرحلا ىوقأ ىلع بتكتو اهلبق يذلا .
 كلذ دعب نوكسلا يتأتو ( ةحتفلا ـ ةمضلا ـ ةرسكلا ) تاكرحلا ىوقأ .

األفل ىلع بتكت حوتفم فرحب تقبس ةنكاس ةطسوتم ةزمه : ةلكْأَم ـ.
هربن ىلع بتكت روسكم فرح دعب ةنكاس ةطسوتم ةزمه : ُرْئِب ـ.

واو ىلع تبتك مومضم فرح دعب ةحوتفم ةطسوتم ةزمه لا: َؤُس ـ.
ةدعاقلا ىلع دمتعت :ال ةذاش ةطسوتم ةزمه -.

 ةءارب ) رطسلا ىلع بتكت ةنكاس فلأ دعب ةحوتفم ةزمه (لك
 لءْومس ـ مءوت ) رطسلا ىلع بتكت ةنكاس واو دعب ةحوتفم ةزمه (لك
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 ةَئْيه ـ ةَئْيب ) ةربن بتكت ةنكاس ءاي دعب ةحوتفم ةزمه (لك
يذلا فرحلا ةكرح بسحب ةفرطتملا ةزمهلا بتكت : ةفرطتملا ةزمهلا جــ

اهلبق
 أَبس أَدبـ ) فلأ ىلع بتكت احوتفم اهلبق ام ناك (اذإ

 ؤلؤل ـ ؤفاكت ) واو ىلع بتكت امومضم اهلبق ام ناك (اذإ
 ئِداب ـ ئِداه ) ةطوقنم ريغ ءاي ىلع بتكت اروسكم اهلبق ام ناك (اذإ

 ءْشن ـ ءْبع ) رطسلا ىلع بتكت انكاس اهلبق ام ناك (اذإ

ةروصقملا و ةدودمملا األفل دعاوق
ثلااليث يف :ـأ

 وعدي ـ (اعد واو اهلصأ ناك اذإ ةدودمملا األفل بتكت )
 يمري ـ ىمر ) ءاي اهلصأ ناك اذإ ةروصقملا األفل بتكت )

ثلااليث قوف :ـب
 ىولب ـ ىولس ) ءايب قبست مل اذإ ةروصقم ثلااليث ريغ يف بتكت )

ـ ايحي ) ءايب تقبس اذإ ةدودمم ثلااليث ريغ يف بتكت )

لثم ةليوط ًافلَأ ةفرطتملا فَل األ بتكت ةينبملا ِءامَس يفاأل ،اذِإ):-
امثيح ، امنيَأ ،انَأ، امهم ..) ةروصقم ًافلَأ اهفلَأ مسر ىلع اورج ٍءامسَأ ةعبرَأ ِإال
مَأ):يه نيذلا ىنعمب لوصوم مسا تناكَأ ٌءاوس ىُل ،األ ىدل ، ىتم ، ىَّنَأ
لَو يفاأل هيبنتلا ُءاه ةريَخ األ ىلع دازيو اذه" لـ" ًاعمج ةراشإ مسا
ةيراش ىُل"اإل "األ ىلع ديزي نم مهنم :"ؤهالِء" حبصتف يفاآلرخ ةزمهو

اذكه ةيراش اإل مسريف ةلوصوملا "األىل" نيبو اهنيب ًاقيرفت ةزمهلا دعب ًاواو :
ةقرافلا يه الم كلا يف ةنيرقلا ف ةدايزلا هذهل يعاد ىلو.وال ..األ

فورحلا يف :ب-
لثم ةليوط اهفلَأ مسرت ةنكاس فلَأب ةيهتنملا يناعملا فورح ال،َأال،كال):
خلإ .. امذإ ،ولال،ام، امول َّ، ،َّهال ). مسر ىلع اورج فرحَأ ةعبرَأ إال

يه ةروصقم ًافلَأ اهفلَأ :( ىتحو ىلبو ىلعو ىلإ )
ىلع ىقبت ةليوط فلأ اهلبق ناكو تفذحف هتزمه تلهس اذإ زومهملا - هيبنت
واأل ءامس يفاأل اهتيسادس وأ فرح األ ةيسامخ تناك نإو األلو اهمسر

:ـف ءاوسلا ىلع لا )عف خلإ .. أجتلا و أرقتساو أرقو أيفت ) ليهست دعب حبصت
ةزمهلا :( اجتلا و ارقتساو ارقو ايفت لا( حلا كلذكو ، مسرلا يف رييغت نود

ـف ءامس )يفاأل ىلع ىقبت تلهس "اذإ أجلملا و أضوتملا و ءابهشلا و ءارمحلا
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اضوتملا و ابهشلا و ارمحلا األلو:" اهمسر ، اجلملا .(و

ةطوسبملا ءاتلا و ةطوبرملا ءاتلا دعاوق
يف ةطوبرملا ءاتلا عقت -:

 ةدجاس ـ ةمطاف ـ ةعبار ) ثنؤملا درفملا (االمس
 حامج ـ ةامس - يماس ) ةطوسبم ءاتب ةدرفم يهتني ال يذلا ريسكتلا عمج -

ةحنجأ )
يف ةطوسبملا ءاتلا نوكت -:

 ِتبتك ـ َتبتك ـ ُتبتك ) رسكلا و مضلا و حتفلا ب ةكرحتملا لعافلا (ءات
 ْتبتك ) ةنكاسلا ثينأتلا (ءات

 تاف ـ تام ـ تاب ) ةيلص األ لعفلا (ءات
 تاضرمم ) ملا سلا ثنؤملا عمج (ءات

 تْوم ـ تْيب ) طسولا نكاس ثلااليث (االمس
 تاقوأ ـ تويب ) ةطوسبم ءاتب هدرفم يهتني يذلا ريسكتلا عمج )
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بصنلا نيونت
بصنلا نيونتب ةفرطتملا ةزمهلا نيونت دعاوق

 اهقوف بصنلا نيونت مسري ةنكاس فلأب ةفرطتملا ةزمهلا تقبس -اذإ
ًءامد ـ ًءاجر ـ ًءانب ((ًءامـ

 ناتلا ح اهلف ةنكاس فلأب ةفرطتملا ةزمهلا قبست مل -:اذإ
رطسلا ىلع بتكت هدعب امب لصتي ال اهلبق يذلا فرحلا ناك ىلو:اذإ -األ

ًاءدب ـ ءدب ) بصنلا نيونت فلأ اهدعبو )
اهدعبو هربن ىلع بتكت هدعب امب لصتي اهلبق يذلا فرحلا ناك :اذإ ةيناثلا -

ًائيش ـ ءيش )( ًائفد ـ ءفد ) بصنلا نونت فلأ )

اهرسكو ّنإ ةزمه حتفو ةفرطتملا ةزمهلا ةينثت
ىقبت ةزمهب يهتنم لعف ىلع ةينثتلا ريمض لا خدإ دنع لا: يفاألعف ـأ

ـ أجلي )( ناأدبي ـ أدبي ) ةينثتلا ريمض فاضيو حاهلا ىلع ةزمهلا
ناأجلي )

لوحتت ةزمهب ٍهتنم مسا ىلع ةينثتلا ريمض لا خدإ دنع : ءامس يفاأل ـب
نآجلم ـ أجلم )( نآدبم ـ أدبم دم( ىلإ ةينثتلا فلأو ةزمهلا )

ةملك يف ةنكاس فلأ عم ةحتفم ةزمه عامتجا يه ةدملا :* ةظح *مال
ةدحاو

اهرسكو ّنإ ةزمه حتف
 ردصمب اهربخو اهمسا عم اهليوأت نكمأ اذإ ّنإ ةزمه حتفت :-

 مكل ريخ مكمايص ـ مكل ريخ اوموصت نأ
 قوفتلا بحأ ـ قوفتأ نأ بحأ

 كقوفتب مظعأ ـ ًاقوفتم نوكت نأب مظعأ
 ةيلا حلااالتتلا يف ّنإ ةزمه رسكت -:

 نيقداصلا نم كنإ الم( كلا لوأ يف تعقو (اذإ
هللا دبع يّنإ (قلا: لوقلا دعب تعقو (اذإ
 رورغمل كنإ (وهللا مسقلا دعب تعقو (اذإ
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( ميظع قلخ ىلعل كنإ ) اهربخب ةقلحزملا لاالم تعقو اذإ

ةلوصوملا فرح األ

1 َحجنت (ْنأ ُّبحأ : عراضملا لعفلل ةبصانلا ْنأ ـ(
2 ٌحجان َكَّنأ ) تيأر : لعفلا ب هبشملا فرحلا َّنأ ـ(

3 حجنت (يك دهتجا : ليلعتلل ةبصانلا يك ـ(
ًايح4 تمد (ام َّيلع الم :وسلا ةيردصملا ام ـ(

5 حجني (ول ُّدوي : ةبغرلا ىلع ُّلدي لعفب ةقوسملا ول ـ(
6 مل مأ ترضحأ كيلع ٌءاوس : ءاوس ةملك دعب يتأتو : ةيوستلا ةزمه ـ

كردقأ ينإف رضحت
فورحلا هذهل ةلص نوكت ةقباسلا ةيردصملا فورحلا دعب ةعقاولا ةلمجلا -

بارع نماإل اهل لحم ال
بارع نماإل لحم )هل اهدعب امو ، ةيردصملا فرح نم(األ لوؤملا ردصملا -

ةلمجلا نم هعقوم بسحب كلذو .
أدتبم عفر لحم يف ردصملا ..... مكل ريخ ( اوموصت لا:و(نأ ثم
لعاف عفر لحم يف ردصملا ........( ٌحجان كنأ ) ينبجعي لا: ثم
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هب لوعفم بصن لحم يف ردصملا .......( حجنت (ول ُّدوأ لا: ثم
رجلا فرحب رج لحم يف ردصملا ...( ٌحجان كَّنأب ) ُتملع لا: ثم

ماهفتس اال ءامسأو فرحأ
فورح :أ-

1 نيينعمل لمعتستو : ةزمهلا -
معن بـ( باوجلا نوكيو قيدصتلا بلط (بال–ال–-

ال وأ معن ؟ قشمد ىلإ ترفاسأ
ببسلل معنو , باجي ؟باللإل نيزئافلا نم تسلأ

نيئيشلا دحأ نييعتب باوجلا نوكيو روصتلا بلط -.
رعشلا ؟ ةباطخلا مأ رعشلا ُّبحتأ .

ةلداعملا (مأ) ةلمجلا ىلع تلخد اذإ ماهفتس اال ةزمه فذح زوجي : ةظح .مال
؟ تاريل رشعب مأ ملقلا تيرتشا ةريلب لا: ثم

2 معن ) باوجلا ؟) رفاسم تنأ (له قيدصتلا بلطل فرح له: (ال–-
ءامسأ :ب-

؟ تنأ (نم لقاعلل نم *)
؟ انراز اذنم ) لقاعلل اذنم *)

؟ كمسا (ام لقاعلا ريغل (*ام
؟ عنصت اذام ) لقاعلا ريغل اذام *)

؟ ترفاس ىتم ) ةينامزلا ةيفرظلل ىتم *)
؟ تعجر نايأ ) ةينامزلا ةيفرظلل نايأ *)

؟ كتلطع يضقت (نيأ ةيناكملا ةيفرظلل نيأ *)
؟ كتليل يضقت ىنأ ) ةيناكملا ةيفرظلل ىنأ *)

؟ ءامسلا تيأر فيك لا( حلل فيك *)
؟ كعم باتك (ّيأ قبس ام لكل حلصت (*يأ

ًاباتك نيرشع تأرق : باوجلا ؟) تأرق ًاباتك (مك ددعلا نع ماهفتس .*مك:لال
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ةيربخلا مكو ةيماهفتس مكاال
؟1 ترز ًةمصاع (مك ددعلا نع اهب مهفتسي : ةيماهفتس (-مكاال

؟2 فيصملا يف انيضق ٍةليل (مك ةرثكلا نع اهب ربخي : ةيربخلا (-مك
3 ةيربخلا مكو ةيماهفتس مكاال نيب قرفلا -:
ةيربخلا مك ةيماهفتس مكاال

1 عمج وأ درفم اهزييمت -
رورجم
1 بوصنم درفم اهزييمت -

2 ةرثكلا نع اهب ربخي -2 لوهجم نع اهب مهفتسي -
3 باوج ىلإ جاتحت 3-ال باوج ىلإ جاتحت -
4 يربخ اهعم الم 4-كلا يئاشنإ اهعم الم -كلا

5 نم مهف نإ اهزييمت فذح زوجي -
قايسلا

5 نم مهنإ اهزييمت فذح زوجي -
قايسلا

6 اهزييمت نيبو اهنيب لصفلا زوجي -6 اهزييمت نيبو اهنيب لصفلا زوجي -

يفنلا فرحأ
ةلمجلا نومضم نع مكحلا يفن هتياغ يربخ بولسأ -.

ةيلعفلا ةلمجلا يفن تاودأ -:
1 هنامز بلقيو همزجيو عراضملا لعفلا يفني بلقو مزجو يفن فرح -مل:

يضاملل .
ْرفاسأ ((مل

2 لبقتسملا يف لوصحلا عقوتم هعم لعفلا و مزجو يفن فرح .-اَّمل:
اهنم باكرلا لزني املو ةرئاطلا تلصو ))

3 دعب رفاسأ .(نل عراضملا لعفلا بصني لا بقتساو بصنو يفن فرح -نل:
مويلا )

يضاملا يف لعفلا عوقو يفن (مل) ةدئاف *.
يف هلوصح عقوتو رضاحلا و يضاملا يف لعفلا عوقو يفن (اَّمل) ةدئاف *

لبقتسملا .
لبقتسملا يف لعفلا عوقو يفن (نل) ةدئاف *.

4+5 رفسلا ُّبحأ )(ال ترفاس (ام يفن افرح ـال) (-(ام



فص- ملعم يلمعلا وحنلا 4 يلع نيسح -
يوادنهلا

XXV

6 لعفلا دعب تعقو اذإ ةيلعفلا ةلمجلا نومضم يفني يفن فرح : سيل -
عراضملا

الِم ظلا يف إال روزت تسيلف ًءايح اهب َّنأك يترئازو
ةيمس اال ةلمجلا يفن تاملك -:

1 األلو عفريف ةيمس اال لمجلا ىلع لخدي صقان ضام لعف : سيل -
يناثلا بصنيو .

ًادئاع ُرفاسملا سيل ))
2 نيطرشب سيل لمع لمعي يفن فرح :-ام:

ةلماع ( ًةيفاص ءامسلا (ام اهمسا ىلع اهربخ مدقتي *أال
ةلماع ريغ ( ةيفاصب إال ءامسلا (ام إبال اهيفن ضقتني *أال

3 طورشب َّنإ لمع لمعت سنجلل ةيفانلا :-ال:
ةلواطلا ىلع باتك -ال اهسنج دارفأ عيمج يفنت *نأ

ةلواطلا ىلع دعاوق باتك -ال نيتركن اهرخو اهمسا نوكي *نأ
بوبحم هلعف ًامومذم -ال لصافب اهمسا نيبو اهنيب لصفي *أال

رج فرحب قبست *أال
ةظح :**مال

نيملا هللابظلا كراب (ال ءاعدلا تدافأ يضاملا لعفلا ىلع (ال) تلخد (اذإ
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ةيلعفلا و ةيمس اال ةلمجلا تادكؤم
ةيمس اال ةلمجلا تادكؤم :أ-

1 ميظع قلخ ىلعل كنإ :وهللا مسقلا -.
2 قوفتم :ألتن ءادتب -الماال

3 عئار كّنإ -ّنإ:
4 ٌةليمج ةايحلا نأ ىأر -ّنأ:

ةيلعفلا ةليمجلا تادكؤم :ب-
1 يقيدص ينراز (دق دحاو دكؤمب يضاملا لعفلا دكؤي -)

2 يقيدص ينراز (وهللادق نيدكؤمب يضاملا لعفلا دكؤي -)
3 َّندهتج (بهللاأل ةليقثلا ديكوتلا نونب عراضملا لعفلا دكؤي -)
4 ْنزوف (وهللاأل ةفيفخلا ديكوتلا نونب عراضملا لعفلا دكؤي -)

5 طورشب نونلا ب عراضملا ديكوت بجي -:
ةحوتفملا مسقلا ًبالم ال صتم الً بقتسم عراضملا لعفلا نوكي -نأ

َّنُلمعتل -وهللا نولمعت )-( َّنرفاس ((وهللاأل
6 نونلا ب عراضملا لعفلا ديكوت زوجي -

لصاف نود لعفلا ب ةروسكملا الماألرم تلصتا -اذإ
َّنلِمعتِل - نيلمعت ) ( َّنلمعتِل - لمعت ))

7 َّنبتكا - بتكا ) طورش نود نونلا األرمب لعفلا دكؤي -)
8 زئاج ) ديكوتلا ثيح نم األرم لعف مكح -).

ةدئازلا فورحلا ب ديكوتلا -:
1 تحجن تدهتجا ام (اذإ ديكوتلل (اذإ) دعب (ام) دازت -)

2 ملعتت رفاست (اّمإ ديكوتلل (نإ) دعب (ام) دازت -)
3 تملعت ترفاس نأ (امل ةيفرظلا (اّمل) دعب (ْنأ) دازت -)

4 كيلع بلق هل قري نإ (ام ةيفانلا (ام) دعب (ْنأ) دازت -)
5 ًاديهش بهللا ىفك )( ىفك ) لعاف يف ( ءابلا ) دازت -)

6 ءامسلا ب لمجأ )( بجعتلا ةغيص ) لعاف يف ( ءابلا ) دازت -!)
7 نيمكاحلا مكحأب هللا سيلأ )( سيل ) ربخ يف ( ءابلا ) دازت -)
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8 رعاشب تنأ (ام سيل لمع ةلماعلا (ام) ربخ يف ( ءابلا ) دازت -)
9 ٍدحأ نِم ءاج (ام يفنلا دعب لعافلا يف (نِم) دازت -)

10 ٍدحأ نم تيأر (ام يفنلا دعب دهب لوعفملا يف (نِم) دازت -)

ةمزاجلا ريغو ةمزاجلا طرشلا تاودأ

ةمزاجلا طرشلا تاودأ :أ-
1 امذإ + (نإ فورحلا -)
2 لقاعلل نم+ *: ءامس -األ

لقاعلا ريغل امهم -ام+
ةينامزلا ةيفرظلل نايأ + ىتم -

ةيناكملا ةيفرظلل امثيح + ىنأ + امنيأ -
لا حلل + امفيك -

قبس ام لكل حلصت + -يأ
نيعراضم نيلعف ءامس واأل فرح األ هذه مزجت *.

ةمزاجلا ريغ طرشلا تاودأ :ب-
1 حجنل سرد (ول عانتم ال عانتما فرح (ول): فورحلا -)
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عرزلا كله رطملا (ولال دوجول عانتما فرح (ولال): )
2 فورظ ) ءامس :(-األ

حجن سرد اذإ:اذإ
ةفاض رجباإل لحم يف اهدعب لمجلا حجن سرد .امل:امل

مهف سرد املك املك:

بلطلا بولسأ تانوكم
1 أرقا األرم( لعف ـ(

2 أرقتِل ) ةمزاجلا بالماألرم قوبسملا عراضملا لعفلا ـ(
3 كبجاو ْلِمهت (ال ةمزاجلا ةيهانلا بال قوبسملا عراضملا لعفلا ـ(

4 عرسأ )(ايه بجتسا نيمآ ) األرم لعف مسا ـ(
5 ًاربص توملا لا جم يف ًاربصف ) هلعف نع بئانلا ردصملا ـ(

تاقتشملا
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لعافلا مسا :ـأ
 بتاك ـ بتك ) لعاف نزو ىلع ثلااليث لعفلا نم قتشي )

 ةعراضملا فورح لا دبإ دعب هعراضم نزو ىلع ثلااليث قوف لعفلا نم قتشي
ـ مَّلع مِلا)( سم ـ )(سملا مِلسم ـ ملسأ اآلرخ( لبق ام رسكو ًاميم

شِرتفم ـ شرتفا )( رِجفنم ـ رجفنا )( جرحدم ـ جرحد )( مِّلعم )
لِبقتسم ـ لبقتسا ))

 نزو ىلع ثلااليث لعفلا نم لعافلا مسا ةغلا بم قتشت :
ءاّرق أرق لا ـّعف
راحنم رحن لا عفم ـ

كوحض كحض لوعف ـ
سيلج سلج ليعف ـ
رِجَض رجض لعَف ـ

لوعفملا مسا :ـب
 لوهجملل ينبملا لعفلا نم لوعفملا مسا قتشي

 دوعوم ـ دعو ) لوعفم نزو ىلع ثلااليث (نم
 ةمومضم ًاميم ةعراضملا فرح لا دبإ دعب هعراضم نزو ىلع ثلااليث قوف نم

مَّلعم ـ مَّلع مَلا)( سم ـ )(سملا مَلسم ـ ملسأ اآلرخ( لبق ام حتفو )
لبقتسا )( شَرتفم ـ شرتفا )( رَجفنم ـ رجفنا )( جَرحدم ـ جرحد )

لَبقتسم )ـ(
اآلةل مسا :ـج

 ةيلا تلا نازو األ ىلع ثلااليث لعفلا نم غاصت :
1 بقثم بقث لعفِم ـ

2 حاتفم حتف لا عفِم ـ
3 ةسنكم سنك ةلعفِم ـ
4 داّرب درب لا ـّعف
5 ةلا سغ لسغ ةلا ـّعف

ـ شوكاش ـ ملق ـ مودق ) لثم ةريثك ةيعامس ةيلآ ءامسأ كانه ...)
ةهبشملا ةفصلا :ـد

ىلع الة دلل ثلااليث لعفلا نم غاصت :
1 ميرك ليعف نزو: ىلع ةتباث ةفص ـ

نابج لا عَف
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عاجش لا عُف
بعص لعَف
يكذ ليعف

ركذم ناشطع عفالن
ثنؤم ىشطع ىلعف

2 ركذم رضخأ لعفأ نزو: ىلع نول ىلع لدت ـ
ثنؤم ءارضخ عفالء

3 ركذم ىمعأ لعفأ نزو: ىلع بيع ىلع لدت ـ
ثنؤم ءايمع عفالء

4 ركذم لحكأ لعفأ نزو ىلع ةيلح ىلع لدت ـ
ثنؤم الء حك عفالء

5 ركذم ناعبش عفالن نزو: ىلع الء تما ىلع ـ
ثنؤم ىشطع عفالء

6 ركذم ناعوج عفالن نزو ىلع ولخ ىلع ـ
ثنؤم ىعوج ىلعف

ةظح :**مال
ةهبشملا ةفصلا و لعافلا مسا نيب قرفلا :

 كحاض ـ كحض ) ثودحلا ىلع لدي لعافلا مسا )
 كوحض ـ كحض ) توبثلا ىلع لدت ةهبشملا ةفصلا )

 ناكملا و نامزلا مسا ه-
1 حوتفملا لعفلا نم نيعلا حتفب لَعفَم نزو ىلع ثلااليث لعفلا نم غاصي ـ

أدبم ـ أدبي ـ (أدب عراضملا يف نيعلا )
3 روسكملا لعفلا نم نيعلا رسكب لِعفم نزو ىلع ثلااليث لعفلا نم غاصي ـ

سِلجم ـ سلجي ـ سلج ) عراضملا يف نيعلا )
ـ4 ىرج ) اآلرخ لتعم ناك اذإ لَعفم نزو ىلع ثلااليث لعفلا نم غاصي ـ

ىرجم )
ا5 لتعم ناك اذإ نيعلا رسكب لِعفم نزو ىلع ثاليث قوف لعفلا نم غاصي ـ

أللو
دعوم ـ دعو ))

6 فرح لا دبإ دعب هعراضم نزو ىلع ثلااليث قوف لعفلا نم غاصي ـ
لوعفملا مسا نزو ىلع اآلرخ( لبق ام حتفو ةمومضم ًاميم ةعراضملا )
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رَسكنُم ـ رسكني ـ رسكنا ))
الم كلا قايس خالل نم ناكملا مساو نامزلا مسا نيب زيمن :* ةظح :*مال

 نامز مسا ةنماثلا ةعاسلا ناحتم اال دعوم
 ناكم مسا ةعبارلا ةعاقلا ناحتم اال دعوم
 نامز مسا ةرشاعلا ةعاسلا الب طلا ىقتلم
 ناكم مسا ةسردملا ةحاس الب طلا ىقتلم

ليضفتلا مسا :ـو
اكرتشا نيئيش نأ ىلع الةل )دلل لعفأ ) نزو ىلع ثلااليث لعفلا نم غاصي

ةفصلا هذه يف اآلرخ ىلع امهدحأ دازو دحاو ةفص .يف
مظعأ ـ مظع )( مركأ ـ مرك ))

 بيعلا و نوللا لا( عفأ نم ليضفتلا ما غاصي (ال
 ـ مولعملل ينبم ـ فرصتم ـ تبثم ـ مات ثاليثـ لعف نم( غاصي : هغوص طورش

ةلضافملا و توافتلل لباق ـ لعفأ نزو ىلع هنم فصولا سيل )
 ايلع - ىلعأ ثنؤمو ركذم ليضفتلا ءامسأ ضعبل

ىندأ )– ىوصق - ىصقأ )( ايند )
 رشو ريخ ) يمسا نم األفل فذحت ) رشأ - ريخأ ). مادختس اال ةرثكل )

قتشملا و دماجلا االمس
نامسق وهو هريغ نم قتشي ال يذلا :االمس دماجلا :أـاالمس
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1 ةسمخلا ساوحلا ب كردي : دماج تاذ مسا ـ
روفصع ـ لجر ـ مهرد ) لعف هل نوكي :ال غًابلا )

2 بح ـ ةبغر ) ساوحلا الب بلقلا ب كردي :ام دماج ىنعم مسا ـ(
ًاسمه ـ سمه ) قلطملا لوعفملا ب فرعي ام غًابلا )

ماسقأ وهو لعفلا نم وأ ردصملا نم ذوخأملا وهاالمس : قتشملا :بـاالمس
1 رفاسم ـ رفاس )( بتاك ـ بتك ): لعافلا مسا ـ(

2 طاّيخ ـ طاخ ): لعافلا مسا ةغلا بم ـ(
3 مركم ـ َمِركُأ )( دوعوم ـ َدِعُو ): لوعفملا مسا ـ(

4 ميرك ـ مرك ): ةهبشملا ةفصلا ـ(
5 غلبأ :(غلبـ ليضفتلا مسا ـ(

6 لزنم ـ لزن )( بعلم ـ بعل ): ناكملا مساو نامزلا مس ـ(
7 بقثم ـ بقث اآلةل:( مسا ـ(

رداصملا عاونأ
عاونأ يهو تاقتشملا لصأ دعت ةدماج ءامسأ :يه

 ًاجورخ ـ جرخ ) ثلاالةيث لا األعف رداصم يهو : ةيعامس رداصم -)
 ةيسادسلا و ةيسامخلا و ةيعابرلا لا األعف رداصم يه : ةيسايق رداصم -
 (أرقـ فورحلا يف هعم كرتشت لعفلا سنج نم ءامسأ : ةيلصأ رداصم

ةءارق )-
 نم ةفلؤم ةلوؤم رداصم :-

1 قوفتت نأ ُّبحأ ) لعف + يردصم فرح ـ(
2 حجان كّنأب تفرع (ّنأ)( هربخو همسا عم لعفلا ب هبشملا فرحلا ـ(
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 (ّرحـ ةملكلل ةطوبرم ءاتو ةددشم ءاي ةدايزب نوكت ةيعانص رداصم -
ةّينطو ـ نطو )( ةّيرح )

 ًةًرود ترد ) لعفلا ثودح تارم ددع ىلع لدت : ةّرم رداصم )-
 لا زغلا ةزفق تزفق ) لعفلا ثودح ةئيه ىلع ّلدت : ةئيه رداصم -)

ةبسنلا
ةبسن ىلع الةل دلل ءامس األ رخآ يف اهلبق ام روسكم ةددشم ءاي قاحلإ يه

ّينطو ـ نطو )( ّيموق ـ موق ) ءيشل ءيش )
 ثينأتلل تناك اذإ ًاواو هتزمه بلقت ةزمهب بوسنملا االمس متخ -اذإ

يوارضخ ـ ءارضخ )( يوادوس ـ ءادوس ))
 ـ يوامس ـ ءامس ) اهبلقو اهؤاقبإ زاج ةلعلا فرح نم دبالً هتزمه تناك -اذإ

يئامس )
 ّيئاضو ـ ءاّضو ) ريغتت ال ةيلصأ هتزمه تناك -(اذإ

 يقرب ـ قيرب ) هؤاي فذحت ليعف نزو ىلع االمس ناك -(اذإ
 هل فوذحملا فرحلا ّدر هلوصأ نم نيفرح ىلع يقبو الهم تفذح لكثاليث

يوخأ )(خأـ يومد ((مدـ
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لا يفاألعف ةدايزلا غيص يناعم
لعفأ ) ةغيص يف ةدايزلا يناعم )-

1 دعقملا ىلع بلا طلا سلج ـ: ًايدعتم لاالمز لعفلا لعج *: ةيدعتلا ـ
دعقملا ىلع بلا طلا ُتْسلجأ ـ

نيلوعفم ىلإ يدعتم دحاو لوعفم ىلإ يدعتملا لعفلا لعج *
هضرمب ضيرملا بيبطلا ملعأ ـ ضرملا بيبطلا ملع

ليعافم ثالةث ىلإ يدعتم نيلوعفم ىلإ يدعتملا لعفلا لعج *
ًاعفان ملعلا كتيرأ ـ ًاعفان ملعلا تيأر ـ

2 لعفلا ردصم لعافلا يف ريصي :نأ لوحتلا و ةروريصلا ـ
ةليلق همهارد ) ًافسلفم راص ـ سولف اذ راص ـ لجرلا سلفأ ـ(

سولفلا ريقفلا و ريناندلا كلمي ينغلا ألن ًاريقف حبصأ ىنعمب
رمث اذ راص ـ رجشلا رمثأ ـ

3 هلا يع ترثك ـ لجرلا لا :عأ ريثكتلا ـ
4 ءاسملا يف لخد ـ لجرلا ىسمأ *: ًاناكمو ًانامز ءيشلا يف لوخدلا ـ

حابصلا يف لخد ـ لجرلا حبصأ *
ىحضلا يف لخد ـ لجرلا ىحضأ *

ماشلا لخد ـ لجرلا مأشأ *
قارعلا لخد ـ لجرلا قرعأ *

دجنلا يف لخد ـ لجرلا دجنأ *
لّعف ) ةغيص يف ةدايزلا يناعم (ـب

1 ًاعطق هتلعج ـ زبخلا تعًّطق : ريثكتلا ـ
2 ةبعكلا لوح تفّوط ـ ةبعكلا لوح تفط : ةغلا بملا ـ

3 ةدعاقلا بلا طلا تّمهف ـ ةدعاقلا بلا طل مهف : ةيدعتلا ـ
4 اهرشق تلزأ ـ ةهكافلا ترّشق ـاإلزةلا:
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5 بلسلا ـ:
6 ًءام هتريص ـ جلثلا تبّوذ ـ: ةروريصلا ـ
ةراجحلا ك هتريص ـ نيطلا ترجح ـ
ًازوجع تراص ـ ةأرملا تزّجع ـ
بيش اذ راص ـ رعشلا بّيش ـ

لعاف ) ةغيص يف ةدايزلا يناعم (جــ
1 ًاديز تكراش )( لعفلا يف لوعفملا و لعافلا كارتشا ): ةكراشملا ـ(
2 يقيدص ترياس )( دحاو لوعفمل ًايدعتم لاالمز لعفلا لعج ): ةيدعتلا ـ(

نيلوعفمل ًايدعتم لاالمز لعفلا لعج ) )
ليعافم ثلالةث ًايدعتم لاالمز لعفلا لعج ) )

3 هتسارد يخأ عبات )( هعاطقنا مدعو لعفلا ةيرارمتسا ): ةعباتملا ـ(
الةم4 علا كل تفعاض )( هملع يف هترثاك ): ريثكتلا ـ(
5 ضرملا نم ًايفاش كلعج هللا) كافاش ): ةروريصلا ـ

ةيفاع اذ كلعج هللا) كافاع )
لعفنا ) ةغيص يف ةدايزلا يناعم (ـد

1 قلدناف ءاملا قلد ) هسفنب لعافلا لعفلا لعفي :نأ ةعواطملا ـ(
رسكناف جاجزلا رسك ) )

لعتفا ) ةغيص يف ةدايزلا يناعم (هــ
1 ةلأسملا لوح ءاملعلا فلتخا : ةكراشملا ـ

2 مهنيب الف خلا ّدتشا : ةغلا بملا ـ
3 بكسناف ءاملا تبكس : ةعواطملا ـ

ّلعفا ) ةغيص يف ةدايزلا يناعم (ـو
1 ةغلا بملا ـ:
2 دادتش :ـاال

3 ّرفصا ـ ّدوسا ـ ّرمحا ـ ّضيبا ): ناول لااأل عفأ يف عقي ـ(
4 ّروعا ـ ّجوعا ): بويعلا لا عفأ يف عقي ـ(

لّعفت ) ةغيص يف ةدايزلا يناعم (ـز
1 مّلعتف هتملع ـ مّطحتف هتمطح : ةعواطملا ـ

2 ًاجوز راص ـ جّوزت : ةروريصلا ـ
3 ًةداسو هتذختا ) بارتلا تدسوت : ذاخت (ـاال

لعافت ) ةغيص يف ةدايزلا يناعم (ـح
1 بلا وطلا ملعملا نواعت : ةكراشملا ـ
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2 براقتف هتبراق : ةعواطملا ـ
3 ضرملا ب اورهاظت (ال اوضرمتف اوضرامت :ال رهاظتلا ـ(

4 اهنع ةلفغلا رهظأ ) ةقيقحلا نع لفاغت : فلكتلا ـ(
5 دسلا ءام ديازت : ءيشلا ثودح يف جردتلا ـ

لعفتسا ) ةغيص يف ةدايزلا يناعم (ـط
1 ءاملا ةياقس هنم تبلط ) ءاملا يقيدص تيقستسا : بلطلا ـ(

2 ًارجح راص ) نيطلا رجحتسا : ةروريصلا ـ(
3 ًابذع هدقتعا ) ءاملا تبذعتسا : ءيشلا ةفص داقتعا ـ(

4 ًاميظع هتدجو األرم( تمظعتسا : ةفص ىلع ءيشلا ةيؤر ـ(
5 ماقأف هتمقأ : لعفأ ةغيص ةعواطم ـ

يبد األ صنلا اقيسوم يف دعاوق


ناعون يبد األ صنلا اقيسوم :
1 رشع ةتسلا ةيرعشلا روحبلا نازوأ ىلع دمتعت : ةيجراخ اقيسوم -

هتابولقمو
ةيجراخلا اقيسوملا عبانم نم ـ

رحبلا عون ـ
يورلا فرح ـ

يورلا فرح ةكرح ـ
ا ةيفاقلا ـ

2 صنلا يف ةيظفلو ةيتوص تانسحم ىلع دمتعت : ةيلخادل ىقيسوم -
ةيلخادلا اقيسوملا عبانم نم -:

قابطلا ـ
سانجلا ـ
ةلباقملا ـ
عيرصتلا ـ

فرحلا راركت ـ
قاقتش ـاال

ةيلخادلا ةيفقتلا ـ
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ص ـت ـث ثــه ـح ـف ــك ش (ـس سمهلا فورح راركت ـ(
فورحلا ةيقب ) رجهلا فورح راركت ـ(

ةليوطلا دودملا ـ
ةريصقلا دودملا ـ

نزاوتلا ـ
ةيلخادلا اقيسوملا عبانمل ةيلا مجلا و ةينفلا ةميقلا و

روعشلا زاربإ ـ
ـ ىنعملا حيضوت ـ

ىنعملا ديكوت .
لا يخلا ةراثإ ـ

مغانتلا ثعب ـ

يريبعتلا بولس األ
ربخلا و ءاشن اإل

رفاسم تنأ لا:( ثم بذاك وأ قداص هلئاقل لا قي نأ حصي :ام ربخلا (ـأ
 ربخلا عاونأ :

ةريطم انتليل ) تادكؤملا نم ةلمجلا تلخ :اذإ يئادتبا ـ(
ةريطم انتليل (نإ دحاو دكؤم ىلع يوتحت ةلمجلا تناك :اذإ يبلط ـ(

انتليل (وهللانإ دكؤم نم رثكأ ىلع يوتحت ةلمجلا تناك :اذإ يراكنإ ـ
ةريطم )

 ربخلا ضارغأ :
بذاك وأ قداص هلئاقل لا قي نأ حصي :امال ءاشن بـاإل
ءامسلا لمجأ ام ـ؟ تنأ نم ـ! قرشلا يف يخأ لا:اي !ثم

 ءاشن اإل عاونأ :
يبلط ءاشنإ -:
1- رمأ

2- بالماألرم بلط
3- ةيهانلا بال بلط

4- األرم لعف مساب بلط
5- هلعف نع بئانلا ردصملا ب بلط

يبلط ريغ ءاشنإ -
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1- ءادن
2- ماهفتسا
3- بجعت
4- ينمت
5- يجرت

6- مذلا وأ حدملا
7- مسقلا
ربخلا ضرغ ـ:

1- قئاقحلا ريوصت
2- عئاقولا ريوصت

3- قئاقحلا نع ريبعتلا
4- عئاقولا نع ريبعتلا

ءاشن اإل ضرغ ـ:
1- نهذلا يف قئاقحلا خيسرت
2- نهذلا يف عئاقولا خيسرت

ميسجتلا و صيخشتلا
سوسحملا ب يونعملا ءيشلا هيبشت وه : صيخشتلا ـأ

قوشلا فشري ـ ةبحملا هسأك يف بكسي ـ رونلا اهيف بصي لا: ثم
ةيناسنإ ةفص دماجلا ءيشلا حنم وه : ميسجتلا ـب

ءاكب ـ ةرخص نينح ـ ليل تاسمه ـ ةرجش رعاشم ـ ةلبنس قاوشأ لا: ثم
عيبرلا سمه ـ ضر األ عومد ـ ءامس .

ةينايبلا ةروصلا :
ةيانكلا و ةراعتس واال هيبشتلا يه *

ةدحاو ةفص يف ناكرتشي نيئيش نيب ةهباشم دقع : هيبشتلا ـأ
1 هبشلا هجو ـ هيبشت ةادأ هبـ هبشم ـ هبشم ): هيبشتلا ناكرأ ـ(

ةروصلا حورو هيبشتلا روحم األلو: نكرلا : هبشملا
يناثلا نكرلا هب: هبشملا

هب هبشملا ب هبشملا طبر األةاد:
عراضي ـ هبشم ـ هباشي ـ لثامي ـ ناك ـ لثم ـ فاكلا ))

هب هبشملا و هبشملا نيب ةكرتشملا ةفصلا : هبشلا هجو .
2 هيبشتلا عاونأ ـ:

ةعفر مجنلا ك تنأ ) ةعبر األ ناكر األ ىوح :ام ناكر األ ماتلا هيبشتلا (ـأ
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ًةعفر مجن تنأ ) األةاد هنم تفذح :ام دكؤملا هيبشتلا (ـب
مجنلا ك تنأ ) هجولا هنم فذح :ام لمجملا هيبشتلا (جــ

مجن تنأ ) واألةاد هجولا نم فذح :ام غيلبلا هيبشتلا (ـد
ىس األ تيباوت ) هبشملا هب هبشملا هيف قبس :ام يفاض اإل غيلبلا هيبشتلا (هــ

نم عزتنم هبشلا هجوو ةروصب ةروص هيبشت وه : يليثمتلا هيبشتلا ـو
ددع هب هبشم ) ةددعتم روص 2 ددع هبشم ـ2 هبش هجو ـ ةادأ ـ(

فوصلا نم ّزج يف سفانخلا يشم *** انتلود قأالم يف حلا صملا يشمت
فوصلا زج يف سفانخلا يشم هبشي ةلودلا رئاود يف الت ماعملا ريس ءطب
ًارهاظ نوكي وال ىنعملا نم ًانمض حملي هيبشت وه : ينمضلا هيبشتلا ـز

ردبلا دقتفي ءاملظلا ةليللا يفو مهدج دج اذإ يموق ينركذيس
هموق نيب ردبلا ب ًانمض هسفن هبش

سكعلا هبو اهبشم هبشملا هيف ناك :ام بولقملا هيبشتلا حــ
يبيبح هجو لثم سمشلا

ناعون يهو ، هيفرط دحأ فذح غيلب هيبشت يه : ةراعتس :بـاال
1- نم ءيش ءاقب هب)عم هبشملا ) اهنم فذحيو : ةينكم ةراعتسا

ميسنلا سمه ـ روهزلا تصقر ـ ريفاصعلا تكحض لا: ثم همزاول
2- هب هبشملا (ب حرصيو ( هبشملا ) اهنم فذحيو : ةيحيرصت ةراعتسا )

رسن ةرئاطلا دوقي ـ روفصع ةرايسلا دوقي لا: ثم
ةروصلل ةينفلا و ةيلا مجلا ةميقلا *:

لا يخلا ةراثإ .
ىنعملا حيضوت ــ
ىنعملا ديكوت ــ

روعشلا زاربإ .
 ةيعيدبلا تانسحملا
ناعون ةيعيدبلا تانسحملا ـ:
1- يظفل تانسحم

2- ةيونعم تانسحم
ناعون : قابطلا ـ:

1- يف ناتفلتخم ىنعملا يف ناتسكاعتم ناتملك وه : باجيإ قابط
ظفللا .

لفسأ ـ ىلعأ ) ( فلخ ـ مامأ ) )
2- ةادأب ةقوبسم امهادحإ ظفللا يف ناتهباشتم ناتملك وه : بلس قابط
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يفن .
يشمي ـال يشمي ) )

ىنعملا يف ناتسكاعتم ناتلمج : ةلباقملا .جــ
ةنايخ بذكلا و ةنامأ قدصلا ) ددعتم قابط ـ(

ناعون وهو يناعملا يف الف تخاو فورحلا يف هباشت : سانجلا :ـد
1- يف الف تخا ىلع بيترتلا يف تاكرحلا و فورحلا هباشت مات: سانج

يناعملا .
ةعاس ريغ اوثبل ام نومرجملا مسقي ةعاسلا موقت موي ) )

2- حئافص ـ فئاحص ) فورحلا ضعب يف هباشت وه : صقان سانج )
رعَّشلا ـ رعِّشلا ) تاكرحلا يف الف تخاو )

يدهج ـ يّدج ) فورحلا ضعب يف لخادتو )
رطشلا يف فرح رخآ عم األلو رطشلا يف فرح رخآ هباشت : عيرصتلا هــ

يناثلا
نطو لك يف ضر يفاأل يخأ اي نكس لك يف قرشلا يف يخأ اي

ةيلخادلا ةيفقتلا :ـو
بغترم هللا يف بقترم هلل مقتنم بهللا مصتعم ريبدت

ةيعيدبلا تانسحملل ةيلا مجلا و ةينفلا ةميقلا
1- روعشلا زاربإ

2- ىنعملا حاضيإ
3- ىنعملا ديكوت
4- لا يخلا ةراثإ
5- مغانتلا ثعب
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دعاوقو يناعم يفنلا تاودأ
ةلثم خاللاأل نم

1 فرصتي ال دماج صقان ضام لعف : ًةيلست األبد سيل ـ
2 سيل ربخ ىلع ءابلا تلخد : رساخب مهلا قفنملا سيل ـ

3 عراضم لعف اهيلو ألهن يفن فرح الم: ظلا يف إال روزت سيل ـ
4 يضاملا نمزلا يفنت بلقو مزجو يفن فرح لا: فتح يفاال كراشأ ـمل

ديعبلا و بيرقلا
5 بيرقلا يضاملا نمزلا يفنت مزجو يفن فرح : سردلا ةعاق لخدأ اّملو ـ

عوقولا عقوتم هنكلو لصحي مل هيفنت يذلا لعفلا ملكتملا نمز نم
6 ىلع لخدي بصنو يفن فرح : انضرأ نولتحي نيرمعتسملا كرتن ـنل

لبقتسملا يف هعوقو يفني هصني عراضملا لعفلا
7 ةلمجلا ىلع تلخد بلا غلا يف اهل لمع ال ةيفان : لعفت امع ( ٍضار ـام(انأ

ةيمس اال
8 ةيمس اال ةلمجلا ىلع تلخد ةيفان كلا: عفأ نعو ( كنع ىضرأ ـام(

9 فرح اهرخ ىلع لخد سيل لع لعت ةيفان :( ديبعلل الم ظب كبر امو ـ(
دئازلا رجلا

10 ىلع (نم) دئازلا رجلا فرح لخد ةيفان : دحأ نم ةسردملا يف ـام
دحأ ) أدتبملا )

11 ةيمس اال ةلمجلا ىلع لخد يفن فرح : نارسخ يف إال ىلا سكلا ـ(ْنإ)
ىلا سكلا (ام اهانعم )

(ام12 اهانعم ةيلعفلا ةلمجلا ىلع لخد يفن فرح : دحأ نم انراز ـنإ
انراز ..)

13 اهانعم ةيمس اال ةلمجلا ىلع لخد يفن فرح : رساخ والانأ حبار تنأ ـال
راركتلا مدع زوجيو اهراركت زوجي اهل لمع ..)ال حبار تنأ (ام

أل14 حتفلا ىلع ينبم اهمسا ( سنجلل ةيفان ) يفن فرح :ال ٌحبار َّشاغ ـال
فاضملا ب هيبش وال فاضملا ب ريغ هن

15 ألهن بوصنم اهمسا ( سنجلل ةيفان ) يفن فرح :ال اننيب ءوس لجر ـال
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فاضم
16 بوصنم اهمسا ( سنجلل ةيفان ) يفن فرح :ال مولم قحلا نع ًاعفادم ـال

فاضملا ب هيبش ألهن
17 نع مكحلا تفن يفنلا هانعم فطع فرح : ًةفيحص ال ًاباتك تأرق ـ

فوطعملا .
(ال18 ءاعدلا تدافأف يضاملا ىلع تلخد يف فرح : نيلمهملا هللاب كراب ـال

ءاعدلل ألاهن رركت )ال
19 ألاهن رركت نأ بجي يضاملا ىلع تلخد يفن فرح ىّلص: وال قّدص ـال

ءاعدلل تسيل
20 يف رثؤي ملو عراضملا ىلع لخد يفن فرح : رعاش يننأ يعَّدأ ـال

رركت ال ةيبارع اإل هتكرح
21 رثؤي ملو عراضملا ىلع لخد يفن فرح والهأالًهب: ٍدغب ًابحرم ـال

رركت ال ةيبارع اإل هتكرح يف
22 بجو ربخلا درفملا ىلع لخد يفن فرح : عاجش وال سراف ال كوخأ ـ

هريركت
23 ةفصلا درفملا ىلع لخد يفن فرح : راصق وال لا وط ال لا جرب تررم ـ

اهراركت بجو
24 درفملا ىلع لخد يفن فرح : ًارفنم وال ًابرطم ال كيخأ توص تعمس ـ

اهراركت بجو لا حلا
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صاصتخ اال ىلع بصنلا
الب1 طلا رشاعم انّنإ- ـ– ىلإ فاضم ءاج بوصنملا :االمس ملعلا بحن

ًابوجو فوذحم لعفب صاصتخ اال ىلع بوصنم مسا : رشاعم , لأب فرعم
صخأ ) هريدقت )

2 نحن ـ– ةذتاس –األ فرعم ءاج بوصنملا االمس حاجنلا الانب طل ىنمتن
لأبـ

هريدقت ًابوجو فوذحم لعفب صاصتخ اال ىلع بوصنم مسا : ةذتاس األ
صخأ ))

3 نحن ـ– دمحأ ..– ءاج صاصتخ اال ىلع بوصنملا .االمس ةمحرلا لأسن
ًابوجو فوذحم لعفب صاصتخ اال ىلع بوصنم مسا : دمحأ ملع. مسا

صخأ ) هريدقت )
4 ةفرعم ىلإ فاضم بوصنملا .االمس ثرون -ال ءايبن األ رشاعم - نحن ـ

هريدقت ًابوجو فوذحم لعفب صاصتخ اال ىلع بوصنم مسا : رشاعم
صخأ ))
ةدعاقلا **:

ريمضلا اذه صصخيل ( نحن (انأـ ريمضلا دعب ءاج مسا : صاصتخ أـاال
هصئاصخ ىدحإب

صاصتخ اال ضرغ :ـب
1 ءاملعلا مرتحن ـ نيملعملا ـ نحن ) حاصف (ـاإل
2 ثرون ـال ءايبن األ رشاعم ـ نحن ) نايبلا ـ(
3 ةيبرتلا انتمهم ـ تاهم ـاأل نحن ) ديكوتلا ـ(

صاصتخ اال هنع ربعي جــام
1 ًاناسل سانلا برعأ ـ برعي ينب نحن ): رخفلا ـ(

2 ملعلا بحن ـ ةيروس ينب ـ نحن ): حدملا ـ(
3 يأر انل تبثي ـال نيمئاشتملا ـ نحن ): مذلا ـ(

4 ةمحرلا بلطن ـ انءانبأ اندقف نيذلا ـ نحن ): محرتلا ـ(
هريدقت ًابوجو فوذحم لعفب ًابوصنم نوكي صتخملا :االمس همكح ـد
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صخأ ))
اهل لحم ال ةيضارتعا ةلمج ( هلعفو صتخملا (االمس صاصتخ اال ةلمج هــ

بارع نماإل
يه صاصتخ اال ىلع بوصنملا :ـوحاالتاالمس

1 ملعلا بحن الـب طلا ـ نحن ـ( لأب ًافرعم يتأي نأ ـ(
2 ملعلا بحن الـب طلا رشاعم ـ نحن ـ( لأب فرعم ىلإ ًافاضم يتأي نأ ـ(

3 داهجلا بحن ـ ديلولا نب ـخدلا نحن ) ملع مسا يتأي نأ ـ(
4 نيصلخملا رِّدقن خٍدلاـ َءانبأ ـ نحن ) ملع مسا ىلإ ًافاضم يتأي نأ ـ(

ريذحتلا ىلع بصنلا
1 رذحا ) هريدقت فوذحم لعفب ريذحتلا ىلع بوصنم هب لوعفم : َةرايسلا ـ(
2 لعفب ريذحتلا ىلع بوصنم هب لوعفم : ىلو األ بذكلا : َبذكلا َبذكلا ـ

فوذحم
رذحا ) هريدقت ًابوجو )

هبصن عوالةم هلثم بوصنم ىلو )األ بذكلا ) ةملكل ديكوت : ةيناثلا بذكلا
هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا .

3 فوذحم لعفب ريذحتلا ىلع بوصنم هب لوعفم : َردغلا : َةنايخلا و َردغلا ـ
رذحا ) هريدقت ًابوجو )

بوصنم ردغلا ىلع فوطعم مسا : َةنايخلا . فطع فرح واولا : َةنايخلا و
هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم هلثم .

4 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم بصن ريمض : كايإ : َةَءاندلا و كايإ ـ
ةءاندلا نع كسفن دعاب ) هريدقت ًابوجو فوذحم لعفب ريذحتلا ىلع صن )
بوصنملا ريمضلا ىلع فوطعم مسا : ةءاندلا . فطع فرح واولا : َةءاندلا و

هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم هلثم بوصنم .
5 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم بصن ريمض : كايإ : رورغلا نم كايإ ـ

رورغلا نع كسفن دعاب ) هريدقت ًابوجو فوذحم لعفب ريذحتلا ىلع صن )
ةرسكلا هرج عوالةم رجلا فرحب رورجم مسا : رورغلا رج. فرح نم:

دعاب ) لعفلا ب ناقلعتم رورجملا و راجلا و هرخآ ىلع ةرهاظلا )
6 يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم بصن ريمض : كايإ : سأيلل ملستست نأ كايإ ـ

كسفن دعاب ) هريدقت ًابوجو فوذحم لعفب ريذحتلا ىلع صن لحم )
ةحتفلا هبصن عوالةم بوصنم عراضم لعف : ملستست . بصان فرح *نأ:

هرخآ ىلع ةرهاظلا .
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فوذحملا رجلا فرحب رج لحم يف ( لعفلا و نم(نأ لوؤملا ردصملا *و
سأيلل الم ستس نماال كايإ ((نم)(

دعاب ) فوذحملا لعفلا ب ناقلعتم رورجملا و راجلا (*و
ةدعاقلا **:

كلذو هنع، دعتبيو ، هبنجتيل هوركم رمأ ىلع بطاخملا هيبنت : ريذحتلا ـأ
نع دعتبي نأ يف بطاخملا ظعو اندرأ وأ عقيس ًاعيظف ًارمأ عقوتن نيح

هب عقي نأ كشوي قدحم رطخ كانه ناك اذإ ،وأ هيلإ ءيست رومأ .
هماسقأ :ـب

1 َةرايسلا ) ًادرفم هنم رذحملا هيف ركذي مسق ـ(
2 ةرايسلا ةرايسلا ) ًارركم هنم رذحملا هيف ركذي مسق ـ(

3 ةجاردلا و ةرايسلا ) هيلع ًافوطعم هنم رذحملا هيف ركذي مسق ـ(
4 هتافرصتو بصنلا ريمض هنم رذحملا هيف ركذي مسق ـ.

- ريذحتلا ىلع بصنلا 2-
هتافرصتو بصنلا ريمض ركذب هنم رذحملا يتأي جــام

1 دعب ( فطعلا فرح ) واولا ب ًاقوبسم ًابوصنم ًامسا هنم رذحملا يتأي ـام
َةَءاندلا و كايإ ) بصنلا ريمض )

2 كايإ لا:( )ثم كايإ ) بصنلا ريمض دعب نمب ًارورجم هنم رذحملا يتأي ـام
رورغلا (نم

(نم3 فوذحم رج فرحب ًاقوبسم الً وؤم ًاردصم هنم رذحملا يتأي ام ـ(
ملستست نأ كايإ لا:( )ثم كايإ ) بصنلا ريمض هلبق ).

ءارغ اإل ىلع بصنلا
1 مزلا ) هريدقت فوذحم لعفب ءارغ اإل ىلع بوصنم مسا : َقدصلا َقدصلا ـ(

ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم بوصنم يظفل ديكوت : ةيناثلا قدصلا .
2 مزلا ) هريدقت فوذحم لعفب ءارغ اإل ىلع بوصنم مسا : َةءورملا َةءورملا ـ(

ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم بوصنم يظفل ديكوت : ةيناثلا ةءورملا .
3 لعفب ءارغ اإل ىلع بوصنم مسا :( ةعاجشلا ): مادق واإل ةعاجشلا ـ

مزلا ) هريدقت فوذحم )
فوطعم ءارغ اإل ىلع بوصنم مسا : مادق ،اإل فطع فرح واولا : مادق واإل
هرخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم هلثم بوصنم ةعاجشلا ىلع .



فص- ملعم يلمعلا وحنلا 4 يلع نيسح -
يوادنهلا

XLVI

ةدعاقلا **:
روم نماأل رمأ مازتلا ب ءارغ اإل ةطاسوب بلط بولسأ : ءارغ اإل فيرعت ـأ

اذإ كلذو ةيناسنإ وأ ةيصخش دئاوف وأ ةيقلخ ئدابم نم اهيف امل ةبولطملا
اهب ىلحتي نأ بجي هنأ ىرت ةدومحم روم أل داشر ،وأاإل ةحيصنلا تدرأ

بطاخملا .
ءارغ اإل بولسأ قرط ـب

1 َقدصلا ): لوقت . ًادرفم هب ىرغملا االمس ركذ ـ(
َقدصلا مزلا ) ةيفاك ريغ ءارغ ألندالةلاإل هلبق لعفلا ركذي نأ زوجيو )

ءارغإ بولسأ ال يداع رمأ بولسأ بولس األ حبصيو .
2 لعفلا فذحي نأ بجي ثيح ( َقدصلا َقدصلا ): لوقت : ًارركم االمس ركذ ـ

بلطلا و ضحلا و ةراث اإل هيف .ألن
هل يظفل ديكوت يناثلا و ءارغ اإل ىلع هب لوعفم االمساأللو برعيو .
3 َءادفلا و ةيحضتلا ): لوقت : رخآ مسا هيلع ًافوطعم االمس ركذ ـ(

ًامسا يناثلا برعيو هب) لوعفم ) ءارغ اإل ىلع بوصنم مسا األلو برعيو
ًافوطعم .
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يبدأ قحلم
ةيبد األ نونفلا ضعب

ةيحرسملا
: ةيحرسملا فيرعت وأـال

ةصق بتاكلا هب يكحي دهاشم ىلع مسقيو راوح يف بصي يبدأ صن
يف مولعم نمز يف سانلا نم روهمج ىلع نولثمملا هيقلي ةلزاه وأ ةداج

قراوخلا ةبنجتم يناسن اإل قمعلا اهلا جم ماغنأو ةكرح وأ ءوض
ةكرحو دوعقو مايق نم حرسملا ةبشخ ىلع يرجي يحرسملا لمعلا و
لئاوحلا و لئاسولا نيب بشانلا كارعلا خالل نم تمصو كوالم نوكسو
لئاوحلا و لمعلا عوقول لمعت لئاسولا ف ثداوحلا نم اثداح عزانتت يتلا

هعنمل لمعت
يحرسملا لمعلا تافص ـ ايناث :

ةيلا تلا تافصلا ب يحرسملا لمعلا فصتي
األ فرصتل اعبت دض ىلإ دض نم دهاشملا نهذ لوحي ايبرم نوكي 1-نأ

يحرسملا لمعلا ىحوأ اذإ اهتيبذاج ةيحرسملا دقفتو فورظلا بلقتو دارف
دهاشملا هب أبنتيو قطنملا هيلع لدي ديحو لحب

دحاو ثداحب يئاورلا لمعلا اهنم بكرتي يتلا ءازج يفاأل ةدحولا ـ2
ال دحاو رطخ يف لمعلا لطب لعجي ثيح هعنمي وأ لمعلا لطب هدجوي

ةدحو لمعلا ةدحول مهضعب فاضأ دقو ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم فلتخي
ال دحاو ناكم يف لمعلا عوقو ناكملا ةدحو ينعت ذإ ناكملا و نامزلا

لمعلا قارغتسا مدع نامزلا ةدحو ينعتو ( ةفرغ – ةنيدم ) هادعتي
باتكلا و ةعاس نيث ثوال تس وأ ةعاس نيرشعو عبرأ نم رثكأ يحرسملا

ناكملا و نامزلا ةدحو اوكرت دق نوثدحملا
دارطتس واال ليصفتلا و ليوطتلا ةيحرسملا لمحتت :ذإال ةعرسلا ـ3

ىلإ ةيحرسملا لوحتت ال ىتح ساوحلا ىلإ ال نهذلا ىلإ لمعلا ب هجوتلا ـ4
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ةيدسج تاكرح

: يحرسملا لمعلا ءازجأ ـ ثاثلا
األ ةئيهتل بتاكلا اهمدقي يحرسملا لمعلا نع ةماع ةركف يهو : ضرعلا ـ1

ةنكم واأل فورظلا فيرعتو رخأتملا ىلإ سوفنلا قيوشتو ثدحلا ىلإ ناهذ
و ضومغلا نيب يعيبط لكشب دهاشمل نولثمملا كلذ مدقيو صاخش واأل

حوضولا
واألخ عزانملا و عفانملا و عئاقولا و فورظلا هيف كباشتت ثيح : ديقعتلا ـ2

غورف و علطتلا و كشلا اهكابتشا نع أشنيو لطبلا قيرط ضرتعت يتلا الق
أل ىدص ألهن لمعلا حورو ةيحرسملا مسج وهو اهتيبذاج ىوقتل ربصلا

ةايحلا تاوص
قيقحت وأ رطخلا لا وزب ةدقعلا لحنت ثيح ةيحرسملا ةياهن وهو : لحلا ـ3

ةبيصم لولح وأ فدهلا
رطخأو حرسملا يف ءيش لك ردصم يهو : ةيحرسملا ةيصخشلا ـ4

تاموقم ثالةث لمحتو اهرصانع
نسلا و ةيصخشلا هيلإ بستنت يذلا سنجلا ىلع مئاقلا يدسجلا موقملا ـأ

و ةحصلا و رهظملا و ةرشبلا و نايكلا و نينيعلا و رعشلا نولو نزولا و لوطلا و
... ضرملا

اهيلإ بستنت يتلا ةيعامتج اال ةقبطلا ينعيو يعامتج اال موقملا ـب
اهتاداعو اهتياوه و اهطاشنو اهتايحو اهميلعتو اهلمع عونو ةيصخشلا

نوكي ثيحب يعامتج واال يدسجلا نايكلا ةرمث وهو يسفنلا موقملا ـج
: ناعون ةيصخشلا هذهو ةيحرسملا ةيصخشلا جازم

نوكت نأ بجي ( لطبلا ) يحرسملا لمعلا طويخ اهدنع يقتلت : ةيساسأ ـ1
لولحلا فاصنأ وأ ةمواسملا فرعت ال ةيصخش

اهل ادن نوكتو ةيروحملا ةيصخشلا حامج حبكت ةضراعم :وأ ةيوناث ـ2

: يحرسملا عارصلا : اعبار
وأ هنيرقو لطبلا نيب نوكيو ةيحرسملا يف قيوشتلا و ةيبذاجلا ردصم وهو

هسفنو لطبلا نيب
: هفانصأو

نكاسلا عارصلا -1
بثاولا -2
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ءطب يف جردتملا دعاصلا -3
هثودح رظتني ام ىلع لا دلا قهرملا -4

( قهرملا و دعاصلا ) نيب اجيزم ناك ام حجانلا عارصلا و
ةيساس األ ةركفلا ىلع نهربت يتلا حرسملا ةادأ يحرسملا راوحلا و

الدب احجان راوحلا نوكي يكلو عارصلا اهب يضميو ةيصخشلا نع فشكتو
مزتلي نأ بتاكلا ىلعو ًاقيمع الاع طا هصوخش ىلع اعلطم بتاكلا نوكي نأ
ىلإ ةفاضإ اهعم التيالمء امب ملكتت اهلعجي فال ةموسرملا هصوخش دودح

يدايح مهفلا لهس ةيصخشلا اقباطم ازجوم ازكرم نوكي نأ بجي هنأ
ةيداعلا ثادح األ ىوتسم نع عفتري

: ةيحرسملا عاونأ ـ اسماخ
و باجع واإل بعرلا سفنلا يف ثعبي يدج للج رمأ ليثمت : ةاسأملا ـ1

الح صإ هضرغ ةعجافلا ب يهتنيو عيفر ىوهو ةليبن تايصخشب ةمحرلا
ليمجلا عينصلا ب باجع واإل ةبهرلا ةراثإو سوفنلا

هعوضوم وهللاو كحضلا ريثي ةماعلا ةايحلا نم ثداح ليثمت : ةاهلملا -2
يقيقح أطخ خالل نم مهعئاقوو مهتاداعو سانلا ةايح نم ةعيضولا ةهجلا
يفو ، لزاهو داج ىلإ حرسملا مسقنا ميدقلا ذنمو هنم ررض ال يئاعد وأ
نويعابِت اال حمس دقو ةاهلم يعادب اإل بهذملا يفو ةاهلم يعابت اال بهذملا

نوكي نأ ىلع اورصأ مهنكلو ، ةماعلا نم اسان ةاهلملا لا طبأ نوكي نأب
هومس امب اوؤاج ،و رثكأ ًاكرحت مهتاداعك نويعادب اإل كرحتو ، ًارعش راوحلا

ًاعم ءاكبلا و كحضلا اهيف ةيحرسم يهو ( ةعمادلا ايديموكلا )
عساتلا نرقلا يف ةيعادب اإل ةيحرسملا رومأ تهتنا : ةيعقاولا ةيحرسملا -3

و ةايحلا نم ًةصق ضرعت ةيحرسم يهو . ةيعقاولا ةيحرسملا ىلإ رشع
، عساو ٍ لا يخ ريغ نم ، عمتجملا و ةايحلا يف اقدصو ًاقح يرجت عمتجملا

ةعئار ةيلا ثم فقاومو ، ةلترم لمجو ، ةنادزم ٍظافلأو ، ةحراس فطاوعو
: ةيزمرلا ةيحرسملا ـ4

ةيزمرلا ةيحرسملا و حرسملا ىلإ لقتنا مث رعشلا يف يزمرلا بهذملا أشن
قباس ماظن لك ىلع ةرئاث

: اهتازيم نمو
الل. ظلا ،و ماهل ،واإل بابضلا ب نوعلوم نويزمرلا :ف ضومغلا
ةاسأملا وج نم برتقت انه يهو ةصقلا نم لجأ اهيف : راوحلا -2

. ةينانويلا
. ةيزمرلا ةيحرسملا يف نيحضاو نامز وال ناكم 3-ال
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ءوشن عم تأشن ةيحرسم يه : ثبعلا ةيحرسم وأ لوقعم لاال ةيحرسم -5
لوصف ال يهو ، ةيناثلا ةيملا علا برحلا دعب يفاألبد ( لوقعم (لاال بهذم

اهققحي دق ءايشأ نع نوملكتي اهصوخشو ، ناكم وال نامز وال اهل
ريبعتلا هب داريو سوملم اهيف ديعبلا زمرلا ،و اهنوققحي ال دقو نودهاشملا

اذه تايحرسم رهشأ نمو . ًاضيأ لوقعم ال بدأب رصعلا ( ةيلوقعم نع(ال
( ودوغ راظتنا (يف ةيحرسمو ، وكسنويل ( يساركلا ) ةيحرسم عونلا

. تيكيبل
اهتايطعم زوربو ةيكارتش اال راشتنا :عم ةديدجلا ةيعقاولا ةيحرسملا -6

بهذم ، يفاألبد ريخ األ بهذملا أشن نيلغتسملا دض لا ضنلا و ركفلا يف
ام لك اوبص نويحرسم مجنو ، هنم حرسملا سمو ، ةديدجلا ةيعقاولا

اهلك، بلا وقلا ىلع درمت يذلا بهذملا اذه بلا وق يف نودقتعيو نوسحي
. باوصلا ىلإ هليبس فورظ رييغت ىلع رداق ناسن نأاإل ملعلا نم ذختاو

فورعملا ينامل األ رعاشلا بهذملا اذه ىلع نييحرسملا نيطاسأ نم
( تخيرب دلوترب )

عوضوملا رهظتو ةاهلملا و ةاسأملا نيب طلخت ةيحرسم يه : اماردلا ـ7
هيف جزتمتو ةقوسلا و كولملا نيب يواسيو ةهاكفلا ضرعم يف يدجلا

تاربعلا ب تامسبلا
داشن واإل ءانغلا قيرط نع ىدؤت ةيرعش ةيحرسم : ةيئانغلا ةيحرسملا ـ8

ماغنأ ىلع عقوت حابش واأل قراوخلا لبقتو اليم كلا راوحلا ب يتأتو
رظانملا و ءانغلا و ىقيسوملا اهماوق ةنيزلا ب ىنعتو ىقيسوملا

: اهتافص نمو ةينانويلا ةاسأملا ـ9
عوضوملا ةدحو أ-

ناكملا و نامزلا ةدحو ب-
عاون األ لصف ح-

ةدحاو ةركف ىلع ةيحرسملا يرجت نأ اهب دوصقملا ف عوضوملا ةدحو امأو
يف ةيحرسملل صصخملا تقولا لك يضمي نأو ، قزمتتو تتشتت يكال

ناهذأ يف جضنتو حضوتت ىتح اهسردو اهتجلا عمو ةركفلا كلت راهظإ
نيدهاشملا

يف ةيحرسملا ثادحأ يرجت نأ امهب دوصقملا ف ناكملا و نامزلا ةدحو امأو
؛ ددعتي ال دحاو ناكمو ، ةعاس نيرشعو اعبرأ زواجتي ال لواطتم ريغ نمز

ال امك ، ةاهلملا نم ءيش ةاسأملا للختي هبأال دصقيف عاون األ لصف امأو
ةاهلم اهلك،وأ ةاسأم ةيحرسملا نوكتف ، ةاسأملا نم ءيش ةاهلملا للختي
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نامورلا روهظو ةينانويلا ةاسأملا لا متكا دعبو : ةينامورلا ةاسأملا ـ9 اهلك
و ةعورلا يف ةينانويلا ةاسأملا نود يهو ، ةينامورلا ةيحرسملا تأشن

عئاظفلا و ةيشحولا رظانملا ألتب تما ناقت واإل لا مجلا
دعب ال يلق تدمجو ةيحرسملا تفقوت : ةيسنرفلا ةيعابت اال ةيحرسملا 0ـ1

نويسنرفلا أيه نيح كلذو ةايحلا ىلإ دوعت نأ لبق رصعأ ترمو اهتد، وال
ولا) (وب يسنرفلا دقانلا ضهنو نانويلا مث نامورلا ىلع ةذملتلل مهسفنأ

كلذبو ، وطسر )أل رعشلا (نف باتك رارغ ىلع ( رعشلا نف ) باتك فلؤي
يسنرفلا حرسملا و ذئموي نمو ( يكيس ال (كلا يعابت اال بهذملا سسأت

: صئاصخلا هذهب يسنرفلا يعابت اال حرسملا زاتميو رشتنم شعتنم
ةغلا ب ةيانع يبد األ ريبعتلا و ةغللا ب ةيانعلا ـأ

تايحرسملا ةباتك يف هدحو رعشلا ىلع راصتق بـاال
و نامزلا و عوضوملا ثلاالث: تادحولا نوناق ىلع ةمراصلا ةظفاحملا ـج

ناكملا
ةيحرسملا صوخش ددع ةلق ـد

ىقيسوملا و رظانملا و سابللا ب ةيانعلا ةلق هــ
دعبو ةيعابت اإل دعب ةيعادب اإل ةيحرسملا تماق : ةيعادب اإل ةيحرسملا 1ـ1

يعابت اال هفلس نفلا و يفاألبد يعادب اإل بهذملا حاتجا نأ
. افينع احايتجا

ةيعادب واإل ةيعابت اال نيتيحرسملا نيب قورفلا
نيت ،ولاال قيرغ اإل خيرات نم ردنـ –إالام ةدمتسم ةيعابت اال ةيحرسملا أ-

جرح بال رصاعملا خيراتلا نم دمتست ةيعادب اإل ةيحرسملا ،و
ةيعادب اإل ةيحرسملا ،و لزهلا و دجلا نيب ةيعابت اال ةيحرسملا طلخت ب-ال

كلذب تحمس
لعفت ملو ناكملا و نامزلا يتدحو ىلع ةيعابت اال ةيحرسملا تظفاح ج-

ةيعادب اإل ةيحرسملا كلذ
يموق ةيعادب اإل ةيحرسملا عباطو ماع يناسنإ ةيعابت اال ةيحرسملا عباط د-

يلحم
لا طبأو ، ماظع ةداقو ءارمأو كولم ةيعابت اال ةيحرسملا لا طبأ هـ-

. ةفاك سانلا نم صوخش ةيعادب اإل ةيحرسملا
. رثن وأ رعش ةيعادب يفاإل وهو ارعش موظنم ةيعابت اال ةيحرسملا راوح و-

ةيحرسملا ةداملا رداصم : اسداس
يه: ةعونتم رداصم نم مهتايحرسم نيماضم حرسملا باتك ىقتسا
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عباطلا تاذ صصقلا نم ريثكلا ب ةرخازلا و باتكلل ةرصاعملا ةايحلا
ةاهلملا عباط وأ يواسأملا

( ةليلو ةليل فلأ ) ةصاخو يبعشلا صصقلا
يناسن وأاإل وأاإلساليم يلهاجلا ماعلا خيراتلا -3
ةبارغلا و تارايخلا ب ةمعفملا ةيبعشلا ريطاس 4-األ

ىرخ األ تاراضحلا يف صصقلا نم ريثكلل ةيبرعلا تامجرتلا -5
حرسملا ةغل : اعباس

اهيف بتكت نأ بجي يتلا ةغللا لوح روهمجلا و داقنلا و باتكلا فلتخا
طسولا ةثلا ثلا ةغللا و ةيلحملا ةيماعلا و ىحصفلا ةيبرعلا نيب ةيحرسملا
بتاكلا كرت ةرورض ىلإ باتكلا ضعب حنج دقو ةيماعلا و ىحصفلا نيب

هصنل ةبسانم اهاري يتلا ةغللا ب هتيحرسم بتكي

اياصولا
: اهتيهامو ةيصولا فيرعت وأال:

نم يهو هب، عفتنيل بحي نم ىلإ هجوي برجم نع رداص ميكح لوق
هبشت ةيرثن ةعطق ـي ،هو ةيلهاجلا يف برعلا اهفرع يتلا رثنلا ناولأ

مكح لكش ـى لع لا قت براجتلا نم ةبرجت اهتايط يف لمحت ةبطخلا
ميعز مـن ،وأ اهتنبا ىلإ مأ نم ،وأ هئانبأ ىلإ بأ نم نوكت دق حئاصنو

. اهجاوز دنع سايإ مأ اهتنبا ثراحلا تنب ةمامأ ةيصوك ، هتليبق دارفأ ىلإ
ةزجوملا لا األوق كلت نم ًاريثك اهنمضتل لا واألثم مكحلا ب اياصولا يقتلتو

مكحلا نم ةلمج ىلع ةمئاق ًانايحأ اياصولا نأكل ىتح ، ةبرجتلا نم ةعبانلا
نم فئاوط ةنسلأ ىلع ةداع اياصولا هذه ىورتو . ةروثأملا لا واألوق

نم ، ةايحلا يف مهتربخو مهبراجت ةرثكب اوفرع نيذلا ، نيرمعملا و ءامكحلا
برظلا نب رماعو ، يبلكلا بانج نب ريهزو ، يناودعلا عبص يذاإل لا: ثمأ

. ثراحلا تنب ةمامأ : ءاسنلا نمو . يرازفلا ةفيذح نب نصحو ، يناودعلا
نم ولخت ال اهنكلو ، ىنعملا ب تيور ًاعيمج اياصولا هذه نأ نظلا ىلع بلغيو

مدقتو . ةريصقلا اياصولا يف اميس ،وال ةظوفحملا ةيلص األ تارابعلا ضعب
اوعار دق اهوظفح وأ اهوور نم ،ألن يرثنلا نفلا اذه نع ةروص اياصولا

. اهديلا قتو اهلوصأ
قفو ىلع اهضارغأ تعونتو يلهاجلا رصعلا يف اياصولا تددعت دقو
تناك األبد،ألاهن فونص نم اهريغ نع تفلتخاو اهب. طبترملا ثدحلا
هتيصو يف عضي يصوملا .ف ةايحلا يف هتربخو ناسن اإل براجت نم ةعبان
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لمجب هتيصو يف يتأي هارنف . ةايحلا يف هبراجت ةص ال خو هركف ةراصع
ميقلا ىمسأو ، يناعملا غلبأ ةريصق

اآل هضعبو ، تانبلا و ءانب األ ىلإ هجوم هضعب اياصولا كلت نم انيلإ لصو امو
. ةليبقلا نم دارفأ ىلإ هجوم رخ

اياصولا عاونأ : ايناث
: ىلإ نومضملا و عوضوملا ثيح نم اياصولا ميسقت نكميف

. مهماقم موقي نموأ دهعلا ءايلوأ ىلإ كولملا اياصو
. مهريغو ةريشعلا ءانبأو مهئانبأ ىلإ ءامكحلا اياصو -2

. ءانب األ ءانبأو ءانب اآلءابلأل اياصو -3
..( جاوزلا ) ءادهلا اياصو -4

. نيرفاسملا و رفسلا اياصو -5
. برحلا اياصو -6
: ةينيد اياصو -7

،و ةقادصلا لا،و ،وملا جاوزلا ب ةقلعتملا اياصولا :ك ةيعامتجا اياصو -8
،و سفنلا ةيبرتو ، ناسللا بيذهتك األخالق مراكمو ، اهماركإو ليخلا ب ةيانعلا

عبص يذاإل ةيصو اهدهاوش نمو ... دوجلا و لذبلا ،و قدصلا ىلع ثحلا
. ديسأ -الهنب رضتحا -امل يناودعلا

،و برحلا ىلإ ةوعدلا ،و ةيعرلا و يعارلا نيب نوكت : ةيسايس اياصو -9
. عزانتلا نم ريذحتلا و ملسلا ىلإ ةوعدلا

: جاوزلا اياصو -10
صوصللا و قارسلا اياصو -11
ءانب اآلءابلأل اياصو -12

هسفن ىصوملا هيف كرتي يذل ا لسرملا بولس وهاأل اياصولل ماعلا عباطلا و
ةقاشرو ، تارابعلا حوضو ًارثؤم ، ةفرخز وأ قيمنت نود ، اهتيجس ىلع

ةعيبطو ظفللا و ىنعملا نيب ةبسانملا ققحي امب لمجلا رصقو ، بيكارتلا
ةيصولا هيف لا قت يذلا ماقملا
: ةيصولا ءازجأ : ثاثلا

نم ةيصولا فلأتت
. اهلوبقل ةئيهتو ديهمت اهيفو : ةمدقملا أ-

هل. ىصوملل ءيداه عانقإو حوضو يف راكف لأل ضرع هيفو : عوضوملا ب-
. ةيصولا فدهلزجوم لا مجإ اهيفو : ةمتاخلا ج-

( اهجاوز دنع اهتنب ال ثراحلا تنب ةمامأ ةيصو ) يف كلذ انيأر دقلو
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: ةيصولا بولسأ صئاصخ ـ اعبار
يلي: امب رثنلا نونف نم اهريغ نع ةيصولا زيمتت
. ماهبإ ريغ نم امات احوضو , ظافل األ حوضو أ-

. زجوم لكشب ىنعملا يدؤت ثيحب اهزاجيإو لمجلا رصق ب-
. حرشلل فقوملا جاتحي نيح ليلعتلا و فدارتلا و راركتلا ب بانط ج-اإل

. ءاشن واإل ربخلا نيب بولس األ عونت د-
. اهبابسأ نايبو اهليصفتو راكف األ بيترتب عانق ه-اإل

ليمجلا يقيسوملا عاقي واإل يلخادلا ميغنتلا و-
اهتنب ال ةمامأ ةيصو يف كلذ لك ىّلجت ودق

ال اعيمج سانلا ةبطاخم نف يه ةبطخلا نأ ةبطخلا و ةيصولا نيب قرفلا و
هب يصوي برجم ناسن إل ميكح لوق يهف ةيصولا امأ مهعانقإو مهتلا متس

هتايح يف هب عفتنيل بحي نم

تاعيقوتلا نف
لسرت ةزيجو ةملك وأ ةريصق ةلا سر لكش ىلع نوكت ةيرثن عطق يه

اهيف زجوي ةيبد وأاأل ةيسايسلا ةناكملا باحصأ نم ةعامجل وأ صخشل
بعوتسي ثيحب ةيضق وأ ةمكح وأ ةركف نم هليصوت ديري ام اهلسرم

. لسرملا ديري ام هيلإ لسرملا
هيجوتلل اقباس ةفيلخلا اهذختي ام غابلا ةزجوم تارارقب هبشأ تاعيقوتلا و

ولو سانلا ةايحو مكحلا ب لصتي يفيظو فده تاذ يهو روم األ فيرصتو
– نزاوتلا – فدارتلا ) ىلع موقت اهنأ انل نيبتيل تاعيقوتلا هذه يف انلمأت

: تاعيقوتلا هذه نمو .( ريوصتلا – عجسلا
قارفل بهأتف ةماعلا نع تجرخ مث كانبتعأف تبتعو كانيكشأف توكش -1

الةم5 سلا
. تلزتعا امإو تلدع امإف , كوركاش لقو كوكاش رثك 2-دق

امهيأ ىلع دمتعاف اذه يباتك كاتأ اذإف ىرخأ رخؤتو ال جر مدقت كارأ -3
. تئش

. اوبهني مل تيفو ولو اوبغشي مل تلدع 4-ول
. انتيغب لدعلا و انب ىلوأ قحلا -5

: اهطورش نمو
. زاجي 1ـاإل
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.( لسري ام (بالةغ غولبلا ـ2
. كلذ نم ةصلختسملا ةمكحلا -3

وه يذلا عيقوتلا نم ةغللا يف قتشُم يرثن يبدأ نف : ةيبد األ تاعيقوتلا أ-

بتاكلا لمجي :نأ ليقو هنم، غارفلا دعب هيف ءيش قاحلإو ، ريثأتلا ينعمب

كالم وهف . لوضفلا فذحيو ةجاحلا دصاقم باتكلا روطس فيعاضت نيب

هيلإ ةدراولا بتكلا لفسأ يف األرم يلو وأ ةفيلخلا هبتكي زجوم غيلب

وأ ةماعلا رومأ نم رمأ يف يأرلا ءادبإ بلط وأ ءاجر وأ ىوكشل ةنمضتملا

مإالء هيلمي وأ هسفن مكاحلا هبتكي بيقعت وأ قيلعت وأ يأر هنإ . ةصاخلا

نمو ةلودلا نوؤش نم هيلع ضرعي ام يلع ًاقيلعت ناويدلا بتاك يلع

بلا ءاحنأ فلتخم يف الة ولا نم هوتل دراو ديرب وأ رابخأ ملا،وأ ظمو يواكش

ةرابع - يبد األ هموهفمب « عيقوتلا » اذه ةلماح الة ولا ىلإ ةيناث درت الد.مث

. بوتكم ديرب نم هيلإ درو ام يلع هقيلعتو لوؤسملا يأر يه - ةرصتخم

يف ةيموكحلا نيواودلا ميظنتو ةباتكلا راشتنا لظ يف نفلا اذه أشن دقو

ثيح ةيم اإلسال ةلودلا عاستا اهاعدتسا ىلع امدنع نيدشارلا ءافلخلا دهع

ملا ظم نم مهيلإ عفري ام مهيأرب ةباتكلا ىلإ الة وولا ءارم واأل ءافلخلا رطضا

ءاشنإب ءارم واأل نيط ال وسلا ءافلخلا ةيانع كلذ ىلع دعاس اممو . بلا طمو

ةيانعلا ىقلي ناويدلا اذه ناكو ءاشن اإل ناويدب دهعلا كلذ يف ىمسي ام

نويسابعلا ىنع مث يوم األ رصعلا يف رشتنا بلاالط.مث لا جر نم ةلماكلا

كلذكو ةظوفحمو ةروهشم تاعيقوت مهلو هيف اوعدبأو تاعيقوتلا نفب

نأ داك ىتح كلذ دعب نفلا اذه فعض مث نفلا اذه يف نويسلدن األ عدبأ

وأ فيرش ثيدح وأ ةينآرق ةيآ نم اسابتقا ناك ام رثكأ تاعقوتلا .و يفتخي

ةبوتكم هتكسم ةبوجأو دودر اهنإ اهب، فرتعم ةمكح وأ روهشم لثم

. دارملا ىلع الةل دلا ةحضاو ةزجوم ةغيلب نوكت نأ اهيف طرتشيو

اهب،ومل طبتراو ، ةباتكلا نضح يف نفلا اذه أشن : تاعيقوتلا نف ةأشن ب-

دهع يف تاعيقوتلا فرعُت مل كلذك ةيبد األ تاعيقوتلا ةيلهاجلا برع فرعي

نم غلبو ، ةعئاش نكت مل ًاضيأ ةباتكلا ،ألن ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

خرؤملا هصخ نأ ءاشن اإل ناويدب ىمسي ام لخاد ةيبد األ تاعيقوتلا ةيمهأ
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– فيرشلا حلطصملا – هامس لماك باتكب يرمعلا هللا لضف – يرصملا

ىلع عيقوتلا ةيفيكو اهتاءارجإو ةيناطلسلا تابتاكملا بتر حرشي هيفو

ديدجت يف لضفلا ربكأ ىرمعلل ناك ثيح . ناطلسلا ىلإ ةدراولا لئاسرلا

و نانتف نماال اهتورذ تغلب هدي ىلعو ءاشن اإل ناويد هيلوت مايأ مظنلا هذه

يف يدنشقلقلا سابعلا وبأ – عيدبلا نفلا اذه صخ امك . ةقدلا و قسانتلا

ا عقوم هيلإ جاتحي ام اهيف نيب ةزجوم ةلا سرب « ىشع اال حبص » هتعوسوم

ناك دقو . بيلا سأو موسرو لوصأ نم هيضتقت امو داوملا نم ءاشن إل

نونيعتسي وأ مهسفنأب الت ماعملا و لئاسرلا ىلع نوعقوي ءارم واأل ءافلخلا

يف نودلخ نبا لوقي . ةعئارلا ةينفلا ةباتكلا ىلع نيرداقلا باتكلا نم ددعب

ناطلسلا دي نيب بتاكلا سلجي نأ وهو : عيقوتلا ةباتكلا ططخ نمو » كلذ

و اهماكحأ هيلإ ةعوفرملا صصقلا ىلع عقويو هلصفو ةمكح سلا جم يف

امإو كلذك ردصت نأ امإف ، هغلبأو ظفل زجوأب ناطلسلا نم هاقلت امب لصفلا

جاتحيو ةصقلا بحاص ديب نوكي لجس يف اهلا ثم ىلع بتاكلا وذحي نأ

ام مدقأ نمو .« هعيقوت اهب مقتسي بلاالةغ نم هيوق ةضراع ىلإ عقوملا

يف - قيدصلا ركب وبأ – دشارلا ةفيلخلا نع ءاج ام نفلا اذه نم فرع

ىبأ ىلإ هنع هللا ىضر خدلا بتك دقف . ديلولا نب خدلا ةلا سر ىلع هعيقوت

ركب وبأ هل بتكف نوكت فيكو برحلا رمأ يف هريشتسي قيدصلا ركب

يقل عيقوتلا اذه لثم نأ ودبيو ،« ةايحلا كل بهوت توملا ىلع صرحا »

ربخ رشتناو دنجلا نيب هتعاذإب رمأف ةلا جرو ديلولا نب خدلا نم اناسحتسا

كلذ ناكف هلا ونم ىلع ريسلا ةدعب نم نوريثكلا لواح ىتح عيقوتلا اذه

نامثعو رمع دهع يف تاعيقوتلا تعاش مث .؟ ليمجلا نفلا اذهل ةيادب

يف عسوأ ةروصب عويشلا اذه دتماو ، ةباتكلا عويشل ، مهنع هللا يضر يلعو

ددعتو ةينفلا ةباتكلا راهدزا عمو يسابعلا رصعلا يف امأ ، ةيمأ ينب رصع

، اهاياضقو ةلودلا نوؤش نم ريثك يف ةباطخلا لحم اهلولحو ، اهضارغأ

هنع ثحبتو هيلع صرحت ةلودلا بلا طم نم ًابلطم غيلبلا بتاكلا حبصأف

يتلا اهنيواود يف لئاسرلا ريبحتو ، تابتاكملا ريرحت لمع هيلإ دنستل

نم جارخلا نم يبجي ام ةرثكو ، اهقاطن عاستاو اهراحبتس ال ةجيتن تددعت

األ ووذ إال ةرازولا ب ىظحي ال حبصأو ، ةدعابتملا ةريثكلا ةيم اإلسال تاي ال ولا
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يف اوغبن نيذلا - ةكماربلا ،ك نيلسرتملا ءاغلبلا و باتُكلا نم ةلا يسلا قأالم

يّمس اصاخ اناويد تاعيقوتلل نويسابعلا أشنأ دقو ، تاعيقوتلا ةباتك

نمم باتكلا و ءابد األ ءاغلب ىلإ هيف لمعلا دنسأو ، تاعيقوتلا ناويدب

، ةضراعلا ةدشو ، لوقلا ببالةغ اوفرعو قاف يفاآل مهترهش تراطتسا

نبا لوقي . اياضقلا هيجوتو ماكح األ دصاقمب ةفرعملا و روم لأل ينأتلا نسحو

عفرأ نم ريختي نأ الدب ةطخلا هذه بحاص نأ ملعاو كلذ:« يف نودلخ

بلاال ةضراعو ملعلا ةدايزو ، مهنم ةمشحلا و ةءورملا لهأو ، سانلا تاقبط

البا طو باتُكلا ةئشان دنع جاور ةزجوملا ةغيلبلا تاعيقوتلل ناكو ةغ».

يلع نوجسنيو ، اهنوظفحيو اهنولدابتيو اهنولقني اهيلع اولبقأف ألبد،

. رانيدب اهنم ةصق لك عابت تناك اهنأ ليق: ىتح اهلا ونم

ًايبدأ ًاعيقوت نوكي نأ حلصي عيقوت لك سيل : يبد األ عيقوتلا تافصاوم ج-

: ةيلا تلا طورشلا كلذك نوكي يكل عيقوتلا يف طرتشي امنإو

. ريزغلا ينعملا ىلع لدت ةدودعم ةليلق هظافلأ نوكت :نأ زاجي 1-اال

. اهيف ليق يتلا ةلا حلل ًابسانم عيقوتلا نوكي نأ 2-بلاالةغ:

لمحي ام اهتم ال سو ةجحلا حوضو نم عيقوتلا نمضتي :نأ عانق 3-اإل

بحاص يلع عطقي ام هتعاربو قطنملا ةوق نمو ، ميلستلا يلع مصخلا

. ةعجارملا ةدوع بلطلا

ريوصتلا -1

: ةيبد األ تاعيقوتلا عاونأ د-

. بلطلا هنمضت يذلا عوضوملا بسانت ةينآرق ةيآ عيقوتلا نوكي 1-دق

. رعشلا نم تيبب عيقوتلا نوكي دقو -2

. ًارئاس ثمالً نوكي دقو -3

. ةمكح نوكي دقو -4
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. كلذ ريغ نوكي دقو -5

: تاعيقوتلا يف ينفلا لا مجلا رارسأ ه-

: نفلا اذه يف لا مجلا رهاظم زربأ لعل

دقو ، ضرغلا ب يفت ةدحاو ةملك يف عيقوتلا يتأي دقف ، ةلمجلا رصق -1

ردانلا نمو ، رثكأ وأ نيتلمج نم ةنوكم ىربك ةلمج وأ ةريصق ةلمج نوكي

ةدع. لمج يف الً وطم نوكي نأ

نومضملا فلي يذلا ديدشلا زاجي 2-اإل

إوال كبتاكب لدبتسا لثم:- ، عونصملا لعتفملا سيلو عوبطملا عجسلا -3

- دايقلا لينلا كيطعي داسفلا نم كركسع رهط لثم:- –و كب لدبتسا

لمجلا نيب انزاوتم ًاميسقت دجنسف ةلمج نم رثكأ عيقوتلا ءاج 4-اذإ

ةلمج ةنوكم اهدعب يتلل ةرياغم ةعجسب ةلمج لك يهتنت ثيحب ىرغصلا

امإو تلدتعا امإف ، كوركاش لقو كوكاش رثك لثم:- ، عيقوتلا يه ىربك

- تلزتعا

. مظنلا لا 5-مج

ًانايحأ ديدهتلا و يهنلا واألرمو بلطلا ةغيص يف لثمتملا ةأجافملا رصنع -6

. ديعولا وأ

واألبد: ةسايسلا يف اهرثأو ةيبد األ تاعيقوتلا ةيمهأ و-

ماعلا ةسايسلا هيجوت يف اهروصع ركبأ ذنم ةيبد األ تاعيقوتلا تمهسأ

ينب ةلودو ، ةيمأ ينب ةلودو اإلسالم، ردص رصع يف ةيم، اإلسال ةلودلل

رثكأ يف ءافلخلا ناكو . يبرعلا برغملا ،و سلدن باأل ةيبرعلا ةلودلا ،و سابعلا

،و تاباطخ وأ عاقر نم مهيلإ دري ام هيجوت نولوتي نيذلا مه نيياح األ

نونف يلع ةئشانلا بيردتل ةطحم يخيراتلا اهقايس يف تناك تاعيقوتلا

ةيغ. وبلاال ةيوغللا تاراهملا باستكاو ، لوقلا
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ةرطاخلا

، يتايح عوضوم تاذ مجحلا ةليئض ةلا قم يهو : ةرطاخلا فيرعت وأال:
عبطصت اذكهو . ليلحت وأ قمعت نود ةّفخو رسيب بتاكلا هلوانتي

نولتتو ، اهبتاك ةيصخش نم مالحم لمحتف ، ةيتاذلا ةغبصلا ب ةرطاخلا
ارسأ دادزتف مّكهتلا و ةيرخسلا دمتعت دقو . هتلا عفناو هجازم ناولأب

الةو. وطلا ةقاشرلا ب زاتمي نولم غئاس لهسف اهبولسأ .امأ ةيبذاجو
ىتح ترشتناو ، ةايحلا يف ةعرسلا عباطل اعبت ةرطاخلا تعاش دقو

بغلا. مامتهاب اهنوبقرتي ءارقلا راصف الت، جملا و فحصلا اياوز نم تنّكمت
: اهروهظ يعاود ـ ايناث

يف تعرعرتو تأشن يتلا ةثيدحلا ةيرثنلا عاون األ دحأ ةرطاخلا تناك اذإو
ةربعملا ةحمللا و ةئراطلا ةركفلا ةديلو ألاهن كلذ ناك امنإف ةفاحصلا ناضحأ

يف اهقوسن يتلا نيهاربلا و ججحلا ىلإ جاتحت وال ةلا قملا نم رصقأ يهف
, عيرس لا عفنا وأ ئراط روعش وأ ةرباع ةيئزج ةركف نع ربعت ةلا,ألاهن قملا

جاتحت ال ةربعم ةحملب يفتكت لب اهلك اهدوجو نم ةلماك ةركفلا ضرعت فال
عباط تاذ رطاوخلا رثكأو اهل ةحيحصلا ديناس األ عضو وأ درلا األذخو ىلإ
ديدش زيكرت ىلإ جاتحي ( ةرطاخلا ) نفلا اذهو اهعيضاوم رثكأ يف يئانغ

ألن نادجولا يف ةمئاد ةظقيو ةيوق ةظح موال ةذاخأ ةنطفو داح ءاكذو
يف جلتعي ام لك ةقرشم ةعيرس ةريغص ةحملب رصتخي ةرطاخلا بتاك

. ةريبك ةيمهأ تاذ ةليلق رطسأب هراكفأ
ةرطاخلا عاونأ : ايناث

نع ثدحتيو ةحفصلا نم اآلرخ فرطلا لتحيو : يفحصلا دومعلا ـ1
اياضقلا نم ةيضق
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وأاال ةيسايسلا ،وأ ةيعامتج اال اياضقلا تن ةيضقل زخو يهو : سيبابد ـ2
كلذ ريغ ،وأ ةيداصتق

روم نماأل روأ نع ثدحني ينف يرثن باطخ : دعوم ىلع ـ3

: اهباتك نم : اعبار
دمحمو ، رمات ايركزو ، ليعامسإ يقدصو ، يدشر داشر اهباّتك نم

.. ناّمسلا ةداغو ، ينابق رازنو ، طوغاملا

ةيباتكلا و ةيوفشلا ةلباقملا
نيب راوحلا ىلع موقي يوفشلا ريبعتلا نونف نم نف ةلباقملا : اهفيرعت -1

دعتو األعالم لئاسو دحأ ىلع هل رواحمو نماألعالم ملع وأ ركنم وأ بيدأ
ىلع لوصحلا فدهب لبقتسملا و لسرملا هيف لصاوتي ايوغل اصن ةلباقملا

هب. ريثأتلا و عماسلا عاتمإو تامولعملا
فشكت يتلا ةيويحلا لئاسملا لوانتت نأ ةلباقملا طورش نمو : اهطورش -2
يملعلا هجاتن وأ هبدأب انتفرعم يرثتو ةيصخشلا ةايح نم ةلوهجم بناوج

لئاسم حرطت فال بناوجلا ةعونتم ةقئاش نوكت نأو . هتايحو هتيصخش وأ
. نيعمتسملا اهيلإ دشتل لب بسحف ةدماج وأ ةفاج ةيركف

انايحأ اهلف , بيجملا بولسأ يف ىلجتي يلا مجو ينف بناج ةلباقمللو
لك هيف ايبدأ اصن دعت انايحأ ةلباقملا ,ف ةيعفنلا اهتاياغ بناج ىلإ ةيلا مج

ا ىوتسم ىلإ ىقرت ال ةيهفشلا اهتاغايص مكحب تناك نإو , األبد تاموقم
. بوتكملا ألبد

برتقت ألاهن ةئشانلا قورت يهف زيمم يوبرت رود ةلباقمللو : اهرود –3
. ةيحرسملا ةصقلا صئاصخ ضعب اهيف رفاوتتو ةريسلا بدأ نم اريثك
ةينفلا ةردقلا بيجملا و لئاسلل ترفاوت اذإ اميس وال ةايحلا عقاوب قصتلتو

يهو , ةيم عإال ةدام نوكتل ةيوبرتلا فقاوملا يف ةلباقملا لغتست , ةيبد واأل
عأب سانلا فيرعتو اهب, طيحملا يفاقثلا عقاولا ب تايصخشلا طبر يف ةديفم

. عمتجملا و واألبد ركفلا الم
: اهعاونأ

رثكأ هيف يوغللا لا اإلسر ىلوتي ةلباقملا نم نول وهو : يفحصلا رمتؤملا ـأ
األ بعشتتف ةيعامتجا وأ ةيسايس ةيصخش نم تاباجإ اوقلتيل صخش نم

ضارغ
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: ةيزافلتلا و ةيعاذ اإل ةودنلا ـب
عيذملا اهدوقي نينثا ىلع ديزت سانلا نم ةعومجم نيب عقت ةشقانم يه
وأ مهنيد نوؤش يف سانلا مهت اياضقلا نم ةيضق يف لوقلا ليصفتل

خالل نم رضاحتلل نيوعدملا صاخش األ عيذملا اذه رواحي ثيح مهايند
ةعومجم اهللختي دقو ءارآ عطاقتو لوبقو دصو درو ذخأو ةبوجأو ةلئسأ

وأ ةعاسل دتمتو ةجيتنب جرخت نيدهاشملا وأ نيعمتسملا نم ةيفتاه ةلئسأ
وأ ًاينيد وأ ًايوبرت وأ ًايعامتجا وأ ًايسايس نوكي دق راوحلا عوضومو رثكأ
حلم لكشب سانلا روهمج نم حرطت يتلا لكاشملا بسحب كلذو , ًايداصتقا

ةودن )وأ( ةليللا راوح )وأ( ركفم عم راوح ) راوحلا اذه ىمسي دقو
وأ ةيعاذإ ةطحم لك بحت يتلا ءامس نماأل كلذ ريغ )وأ نيعمتسملا

. اهتيمست ةيزافلت
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